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Wstęp

W

2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy rozpoczęła obchody swojego piętnastolecia.
16 czerwca 1998 r. na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Minister Edukacji Narodowej powołał z dniem 1 lipca 1998 r. Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy,
nadając jej również statut, określając strukturę oraz zasady funkcjonowania.
Uczelnia od tego czasu, rozwijając się dynamicznie i aspirując do
miana nowoczesnej, nie odżegnuje się jednak, a wręcz czerpie z wielowiekowej tradycji legnickiej edukacji, co znajduje wyraz nawet w logo
Uczelni – zespoleniu inicjału Witelona i symbolu nierozerwalnie kojarzącego się z nowoczesnością.
Historia edukacji w Legnicy sięga średniowiecza. Szkoły nauczające w zakresie trivium powstały w Legnicy już w XII wieku, a u schyłku pierwszej dekady następnego stulecia powołana została do życia
szkoła realizująca program quadrivium, której profesorem był Witelon – teolog, filozof, matematyk i fizyk, autor monumentalnego dzieła
Perspectiva, traktującego o optyce. Postać tak wybitna, że uhonorowana przez potomnych nazwaniem Jego imieniem krateru księżycowego,
co jest udziałem zaledwie 18 najwybitniejszych polskich uczonych
wszech czasów.
Ważny okres historii edukacji legnickiej przypada na lata 1526–1529
i związany jest z uniwersytetem, który jakkolwiek istniał nader krótko, to
jednak wywarł trudny do przecenienia wpływ na upowszechnienie wartości humanistycznych. Wielki wkład w rozwój edukacji w Legnicy miała
także Akademia Rycerska – uczelnia utworzona w 1708 roku – kształcąca, dzięki swojej renomie, studentów nie tylko z Polski.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
czując się spadkobierczynią historycznych instytucji edukacyjnych, stara się mutatis mutandis być ich godną następczynią. Dokłada wszelkich
starań, by jak najlepiej realizować misję edukacyjną; nade wszystko
usiłuje sprostać aspiracjom studentów, dlatego też nieustannie poszerza
ofertę edukacyjną, kreuje nowe kierunki i specjalności studiów o profilach zgodnych z potrzebami regionu i czyni starania o utworzenie –
w duchu procesu bolońskiego – studiów magisterskich.
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja dorobku materialnego,
naukowo-dydaktycznego i kulturowego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W chwili powstania naszej Uczelni nie było ani bazy materialnej, ani kadry dydaktycznej, jednak już
pierwszy nabór kandydatów potwierdził słuszność tej decyzji. Z każdym rokiem funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
wzrastała liczba studentów i powiększała się baza dydaktyczna. Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy to
największa uczelnia tego typu w Polsce.
Uczelnia, jako jedna z pierwszych PWSZ, przyjęła strukturę właściwą szkołom akademickim, co niewątpliwie zaważyło na poczuciu
przynależności do wspólnoty akademickiej, niezwykle istotnym dla

studentów wyższych szkół zawodowych. Uczelnie wyższe,
w tym również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, obok procesu
dydaktycznego prowadzą także
działalność naukową. Przejawem tego są między innymi
liczne konferencje naukowe zarówno szczebla regionalnego,
ogólnopolskiego, jak i międzynarodowego. Wymiernym efektem działalności badawczej są
oryginalne prace naukowe i publikacje wydawane w ramach
Serii Wydawniczej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy.
Uczelnia realizuje umowy o bezpośredniej współpracy z ośrodkami akademickimi
w Turcji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Belgii, Danii,
Niemczech, Francji, na Słowacji,
Litwie, Cyprze i Ukrainie. Głównym celem zawieranych porozumień
jest wymiana kadry dydaktycznej, studentów i działalność naukowo-badawcza obejmująca realizację wspólnych projektów. Dzięki temu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy może
być ośrodkiem międzykulturowych badań porównawczych i ma szansę kształcenia w duchu przenikania i uzupełnienia się kultur, szukając
i ucząc dialogu, uznania i kultywowania tradycji, realizując w ten sposób powszechnie dziś zalecaną europeizację myślenia i wykształcenia.
Specyfiką wyższych szkół zawodowych jest osadzenie w realiach
regionu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy rozumiejąc lokalne potrzeby i uwarunkowania, w pełni identyfikuje
się z Miastem. Dlatego aktywnie działa na rzecz rozwoju nauki, kultury
i gospodarki jako inicjator lokalnego życia mieszkańców Legnicy i województwa dolnośląskiego
Publikacja ta jest wyrazem uznania dla całej społeczności akademickiej – osób, które od początku podjęły się misji budowania legnickiego ośrodka.
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski
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isją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy jest przekazanie i wzbogacenie
wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne
wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali
regionu, jak też kraju.
Zakłada się, że misja PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie
realizowana poprzez wdrażanie koncepcji uczelni:
– nowoczesnej – oferującej edukację wykorzystującą nowoczesne, niekonwencjonalne modele i metody dydaktyczne,
– przedsiębiorczej – wykorzystującej w sposób optymalny publiczne i własne środki finansowe, wciąż poszukującej
nowych źródeł finansowania własnej działalności, wdrażającej
nowoczesne metody zarządzania,
– dynamicznej i wszechstronnej – nadążającej za zmieniającymi się wymaganiami lokalnych rynków pracy przez dostosowanie do ich potrzeb oferty dydaktycznej zarówno w ramach
studiów wyższych, jak też studiów podyplomowych i kursów
specjalistycznych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
– otwartej i elastycznej – wdrażającej innowacje, zainteresowanej nowymi ideami, wprowadzającej zmiany w realizacji
procesu dydaktycznego i w systemie zarządzania, nawiązującej
i utrzymującej więzi z innymi uczelniami, także zagranicznymi,
angażującej się w inicjatywy społeczności lokalnej, regionalnej,
krajowej i europejskiej, zdolnej do szybkiego dostosowania się
do zmieniającego się otoczenia,
– przyjaznej – oferującej obsługę procesu dydaktycznego
na wysokim poziomie jakościowym, wykazującej dbałość
o dobrą atmosferę pracy i studiowania w Uczelni, działającej
na rzecz tworzenia prawdziwej wspólnoty akademickiej, utrzymującej stałe relacje z lokalnymi pracodawcami i pomagającej
swoim absolwentom w starcie zawodowym,
– środowiskowej – dostrzegającej, badającej i starającej się
zaspokoić potrzeby najbliższego środowiska w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego.
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Wizja rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:
Naszym fundamentalnym założeniem strategicznym jest utrzymanie oraz umocnienie czołowej pozycji Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sektorze uczelni zawodowych w Polsce. Doskonaląc nasze zasoby, umiejętności i kompetencje,
dążyć będziemy do podniesienia rangi Uczelni i nadania jej statusu akademii.
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nauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęła obchody piętnastolecia Uczelni. Kilkanaście lat
działalności szkoły wyższej to okres niedługi, ale w tym czasie
wykonano ogromną pracę, aby Uczelnia rozwinęła się z nikomu
nieznanej placówki w samodzielną szkołę wyższą oddziałującą
na miasto i region.
Tradycje nauki legnickiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
od początku swojego istnienia nawiązuje do sięgającej wczesnego średniowiecza tradycji edukacyjnej tego miasta.
W XII i XIII wieku przy legnickich parafiach funkcjonowały szkoły przygotowujące do stanu duchownego – trivium.
W kolejnym stuleciu biskup wrocławski Henryk z Wierzbna
powołał przy kościele śś. Piotra i Pawła szkołę z programem
nauczania quadrivium. Jednym z profesorów w tej uczelni był
Witelon – uczony, fizyk, optyk, filozof i teolog o europejskiej
sławie.
Witelon – „filius Thuringorum et Polonorum” (syn Turyngów i Polaków – jak przedstawił się w Perspectivie) żył na
przełomie XIII i XIV wieku. Jego matką była nieznana z imienia Polka, pochodząca z rycerskiego rodu z Borowa, natomiast
ojcem Henricus de Ziz – zamożny mieszczanin z Turyngii. Nie
znamy nazwy miejscowości na Śląsku, w której Witelon się urodził. Mógł to być Borów koło Jawora, sam Jawor lub Legnica.
Nie są również znane dokładne daty jego urodzenia i śmierci.
Powszechnie uważa się, że urodził się około 1230, a zmarł około
1314 roku. Zdaniem Jerzego Burchardta – wybitnego znawcy
biografii uczonego – Witelon urodził się około 1237 roku.
Jego biografia ma kilka etapów ściśle związanych z miejscami i środowiskami jego działalności. W pierwszej kolejności wymienić należy Legnicę. Tu przebywał, stąd wyjeżdżał
do Wrocławia i za granicę, do Legnicy też powracał. W Legnicy
uczęszczał do szkoły parafialnej przy kościele śś. Piotra i Pawła,
gdzie później był profesorem.
Witelon interesował się w szczególności filozofią, starożytną
greką (Platon i Arystoteles) i filozofią arabską. Studiował także
geometrię Euklidesa. W Paryżu uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych.
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W 1262 roku Witelon udał się na studia do Padwy. Tam zapisał się na wydział prawa kanonicznego. Przebywając w Padwie
do 1268 roku, studiował również filozofię i nauki ścisłe. W 1268
roku Witelon został wysłany jako przedstawiciel Władysława do Viterbo. Tam właśnie napisał swoje dzieło Perspectiva,
traktujące o optyce. Optyka stanowiła dla niego główną część
filozofii przyrody, stąd w swoim dziele zajął się również wyjaśnianiem podstawowych problemów filozoficznych.
Przed Witelonem optyka nie istniała jako wyodrębniona nauka. Dopiero on zebrał rozproszone wiadomości o niej
na podstawie rękopisów i je usystematyzował, objaśnił
oraz skomentował. Objaśnił i opisał budowę oka ludzkiego

i zagadnienia związane z widzeniem przez człowieka. Wyjaśnił zjawisko złudzenia optycznego, opisał również właściwości zwierciadeł oraz przechodzenie promieni świetlnych przez
ciała przezroczyste.
Witelon był pierwszym i najwybitniejszym uczonym śląskim
epoki średniowiecza, a także jednym z wybitnych myślicieli Legnicy. Jego osiągnięcia stworzyły podwaliny dorobku naukowego i myśli filozoficznej kolejnych okresów. Szczególny związek
z Legnicą wskazuje na chwalebną rolę i pozycję tego miasta jako
ośrodka życia naukowego i kulturalnego.
Tradycje edukacyjne, naukowe i kulturalne Legnicy nawarstwiały się w trakcie wieków. Działali w tym mieście również
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inni uczeni, których zasługi odnotowane są w annałach Akademii Jagiellońskiej, uniwersytetów w Pradze, Lipsku czy Wittenbergi. Historia szkolnictwa w Legnicy obfituje w wydarzenia
świadczące o oddziaływaniu intelektualnym miasta nie tylko na
obszar Śląska, ale też Europy Środkowej. Przełomowym wydarzeniem stało się powstanie uniwersytetu, który istniał w latach 1526–1529 i był uczelnią realizującą program edukacyjny
odzwierciedlający ideały humanizmu. W 1708 roku utworzona
została w Legnicy Akademia Rycerska, która przez kilkadziesiąt
lat kształciła studentów ze Śląska, Czech i Polski.

Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
Współcześnie władze Legnicy i województwa legnickiego zabiegały przez wiele lat o utworzenie samodzielnej wyższej
uczelni, co pozwoliłoby na powstanie w mieście ośrodka akademickiego. Wysiłki przynosiły jedynie połowiczne efekty.
Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Powołano wówczas pełnomocnika wojewody legnickiego
do tych zadań, którym w 1993 roku został Jerzy Stefaniak. Czynione od tego czasu starania zaowocowały w 1998 roku, kiedy
reforma administracyjna spowodowała likwidację województwa
legnickiego.
Powstała wówczas w Legnicy pierwsza samodzielna, państwowa wyższa uczelnia. 16 czerwca 1998 roku prezes Rady
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Ministrów prof. Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie o utworzeniu „z dniem 1 lipca 1998 r. państwowej wyższej szkoły zawodowej pod nazwą »Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy«”.
Jednocześnie w rozporządzeniu określono, że „uczelnia prowadzi następujące specjalności zawodowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja publiczna i służby publiczne”.
Uczelnia zaczynała bez własnej bazy materialnej. Mimo to
w ciągu kilku lat stała się największą uczelnią tego typu w Polsce. Największą, bo kształci się w niej na studiach dziennych,
zaocznych i podyplomowych blisko pięć tysięcy studentów,

jej mury opuściło ponad 18 tysięcy absolwentów z dyplomami
magistrów, inżynierów i licencjatów, a powierzchnia sal dydaktycznych przekracza 21 tys. m2, czyli ponad dwa hektary.
W Polsce wyższe szkoły zawodowe, w przeciwieństwie
do krajów zachodnich, są nowym elementem systemu edukacji. Tam placówki tego typu funkcjonują od dawna, mają duży
dorobek, wypracowały własne systemy kształcenia, nie mówiąc
o doświadczeniach i rozwiązaniach organizacyjnych. W naszym
kraju uczelnie zawodowe musiały dopiero wypracować własny
system funkcjonowania.
Na stanowisko pierwszego rektora WSZ w Legnicy powołano prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego, historyka związanego od lat z Uniwersytetem Wrocławskim. Autora ponad
200 publikacji naukowych, w tym monografii, rozpraw, studiów i recenzji.
Prorektorem Uczelni został doktor nauk ekonomicznych
Krzysztof Safin, od 1981 roku pracownik naukowy Akademii

Historia Uczelni

Ekonomicznej we Wrocławiu, znany działacz gospodarczy,
m.in. dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Legnicy, stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Passau w  Niemczech oraz
Letniej Szkoły „Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw”
w Wiedniu.
Na stanowisko kanclerza powołano mgr. Jerzego Stefaniaka,
absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych, m.in. z zakresu zarządzania szkołami wyższymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, wielu kursów z zakresu marketingu,
controllingu i zarządzania.

Niemal równocześnie z nominacjami rozpoczęto organizowanie pracy i rekrutację na pierwszy rok studiów. Trzy zaproponowane specjalności kształcenia – administracja publiczna,
służby publiczne i zarządzanie przedsiębiorstwem – cieszyły się
od początku dużym zainteresowaniem maturzystów.
Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się
9 października 1998 roku w historycznych salach Akademii Rycerskiej. Naukę na studiach dziennych i zaocznych rozpoczęło
wówczas ponad 600 osób.
Na siedzibę Uczelni zostały przeznaczone budynki po Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Mickiewicza 10. W obiektach tych wykonano już część prac remontowych, ale do ich
zakończenia było jeszcze daleko. Poza tym wkrótce okazało
się, że obiekty te nie mogłyby pomieścić wszystkich studentów.
Koniecznością stało się znalezienie innych tymczasowych pomieszczeń.

Pierwszą siedzibą Rektoratu stała się część budynku przy
ul. Złotoryjskiej 89. Niewielka przedwojenna willa, choć bardzo urokliwa, nie nadawała się na stałą siedzibę władz Uczelni.
Na kilkudziesięciu metrach poddasza pomieszczono gabinety
rektora, prorektora i kanclerza, trzy sekretariaty instytutów oraz
administrację Uczelni. Tu także funkcjonowały Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Nieco lepsze
warunki mieli studenci. Zajęcia odbywały się w budynku przy
ul. Jaworzyńskiej 151 należącym do prywatnej Wyższej Szkoły
Technicznej i w Zamku Piastowskim.

Historia pokoszarowego kampusu Uczelni
Nadzieja na zmianę tej sytuacji pojawiła się 31 grudnia 1998
roku. W tym dniu wojewoda legnicki przekazał Uczelni kilka
nieruchomości, w tym pokoszarowy kompleks usytuowany między ulicami Hutników i Sejmową.
Kompleks zajmuje ponad 3,5 ha powierzchni. Stoi na nim
kilka budynków, w tym trzy o  kubaturze po około 30 tys. m3
każdy, jeden zajmujący blisko 2 tys. m2 oraz kilka mniejszych.
Od chwili wybudowania do 1993 roku cały ten teren służył
wojsku.
Pierwsze budynki wybudowano w drugiej połowie XIX wieku i były siedzibą najpierw wojsk pruskich, potem niemieckich,
a po zakończeniu II wojny światowej Północnej Grupy Wojsk
Armii Radzieckiej.
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W 1866 roku Legnica stała się siedzibą sztabu pruskiej
18 Brygady Piechoty, w skład której wchodził 7 Pułk Grenadierów.
Budowę pierwszego skrzydła koszar, położonego frontem
do wspomnianej ulicy, rozpoczęto w 1874 roku, a zakończono
1 października 1877 roku. Jako budulca użyto cegły wyprodukowanej w leżącej w pobliżu ( przy obecnej ul. J. Kilińskiego)
cegielni Gottfrieda Bienwalda. Uroczystość otwarcia koszar odbyła się z udziałem cesarza w kasynie oficerskim. W budynku
zakwaterowano żołnierzy I Batalionu.
Koszarowiec dla II Batalionu leżący wzdłuż ul. Sejmowej budowano w latach 1879–1881. Żołnierze wprowadzili się do niego

remontowe rozpoczęły się od wymiany elementów konstrukcyjnych dachu i wszystkich stropów.
Wartość kosztorysowa rewitalizacji budynku głównego zamknęła się ogólną kwotą 20 627 243,52 zł. Rewaloryzacja części chronionej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
obejmowała: zabytkową elewację z odtworzeniem elementów
architektonicznych, odtworzenie krat ozdobnych w oknach piwnicznych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana
stolarki okiennej w obiekcie z zachowaniem pierwotnych kształtów i podziału (okna łukowe, promieniowe), remont zabytkowego ogrodzenia wokół kompleksu z odtworzeniem elementów
zniszczonych oraz remontem istniejących.

21 września 1881 roku, po powrocie z manewrów. W rok później,
13 września 1882 roku, zakończono budowę trzeciego koszarowca. W budynku został zakwaterowany na stałe batalion fizylierów,
który dotychczas stacjonował w Lwówku Śląskim.
W 1993 roku po odejściu Rosjan przez kilka lat budynki
niszczały. Kiedy stały się własnością Uczelni, były już zupełnie
zdewastowane. Władze nowo powstałej Uczelni zadecydowały,
że kompleks ten stanie się siedzibą Uczelni. Po kilkumiesięcznych pracach projektowych, w połowie 1999 roku rozpoczął się
remont pierwszego budynku.
Podjęcie takiego przedsięwzięcia było trudnym wyzwaniem.
Nieliczni tylko wierzyli, że prace remontowe uda się szybko
zakończyć. Zwątpienie rodził przede wszystkim stan techniczny budynku i skala zaplanowanych robót adaptacyjnych. Prace

Równocześnie rozwijała się Uczelnia. W kolejnym roku akademickim podwoiła się liczbę studentów i zatrudnionych nauczycieli
akademickich. W październiku 1999 roku naukę rozpoczęło niemal
1300 studentów. Zajęcia z nimi prowadziło 94 nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem zawodowym. 29 z nich zatrudniono na stanowiskach profesorów. Ofertę kształcenia rozszerzono
o studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które już posiadają
wyższe wykształcenie. W pierwszym roku skorzystało z tej formy
podnoszenia kwalifikacji zawodowych niemal dwieście osób.
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Inwestycje
15 marca 2000 roku zmieniła się nazwa Uczelni. Minister Edukacji
Narodowej zgodził się na jej rozszerzenie o słowo „Państwowa”.
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Tak więc Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy przekształciła się
w Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy.
Rok akademicki 2000/2001 studenci PWSZ w Legnicy powitali już w nowym, zmodernizowanym budynku. Po niespełna
półtora roku od chwili przekazania obiektu Uczelni i po roku
od rozpoczęcia remontu oddano do użytku połowę pierwszego
gmachu. W nowym obiekcie znalazły się m.in. dwie audiowizualne sale wykładowe z najnowocześniejszym wyposażeniem –
projektorami multimedialnymi, wizualizerami, komputerami,
rzutnikami, sprzętem nagłaśniającym i audiowizualnym. Prócz
nich przygotowano pięć 16-stanowiskowych pracowni informatycznych. Każdy student w ramach ćwiczeń pracuje przy jednym
nowoczesnym komputerze podłączonym do Internetu. Poza tym
są tu sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i dziekanaty.
Dodatkowo bardzo dobrze wyposażono siłownię i fitness club.
Nie wszyscy studenci mogli od razu kształcić się w nowym
budynku. Rosnące zainteresowanie Uczelnią i wzbogacana, coraz bardziej atrakcyjna oferta programowa sprawiły, że liczba
studentów podwoiła się. W roku 2000 w PWSZ studiowało już
3500 osób, co wymogło utrzymanie części zajęć w Zamku Piastowskim.
W roku akademickim 2001/2002 wszyscy studenci rozpoczęli zajęcia w nowo wyremontowanym budynku. Oddano
do użytku jego drugie skrzydło.
W ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2000” legnicka inwestycja została uznana za najlepszą w kategorii obiektów dydaktycznych. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali
Uczelnia, główny wykonawca, projektant i inwestor zastępczy.
Podobne wyróżnienie otrzymała PWSZ w Legnicy podczas konkursu na „Dolnośląską Inwestycję Roku 2001”. Jurorzy umieścili
tym razem budynek Uczelni w kategorii obiektów zabytkowych
i przyznali drugie miejsce za pieczołowitość w zachowaniu historycznych elementów obiektu.
Kolejny rok akademicki studenci PWSZ w Legnicy uroczyście rozpoczęli w nowo wyremontowanym Centrum Konferencyjno-Widowiskowym. Budynek, który powstał jako pruska
stajnia, a potem służył za garaże, może obecnie pomieścić jednorazowo ponad 1000 studentów. Nowoczesna konstrukcja umożliwia podzielenie dużej sali w zależności od potrzeb na cztery
mniejsze. Sale wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt
komputerowy i audiowizualny, a zamontowane kamery oraz projektory multimedialne umożliwiają przesyłanie obrazu z sali na

specjalne ekrany. W ten sposób można przekazywać przebieg
dyskusji z osobami zasiadającymi na widowni. Wizualizery zastępują klasyczne tablice, a także rzutniki pisma i przezroczy.

Sale wyposażone są w składane trybuny, dzięki czemu można
wykorzystywać te pomieszczenia do organizowania imprez sportowych lub rozrywkowych. Przekonali się o tym uczestnicy zorganizowanego tu sylwestra. Zabawa trwała do białego rana.

Jury konkursu „Modernizacja Roku 2002” organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przyznała Uczelni tytuł najlepszej modernizacji w kategorii
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„Obiekty szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego”
za modernizację Centrum Konferencyjno-Widowiskowego.
W uzasadnieniu tej decyzji zapisano: „za wzorcowe dostosowanie starych garaży do nowoczesnych potrzeb dydaktycznych
wyższej Uczelni oraz bardzo wysoką jakość wykonawstwa”.
W 2003 roku zakończyły się kilkumiesięczne starania
władz Uczelni o nadanie imienia Patrona Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Legnicy. Decyzją Rady Ministrów RP
przyznano imię Witelona – pierwszego polskiego matematyka

co umożliwiało rozpoczęcie inwestycji. Tym samym powstanie
kompleksu w przyszłości zapewni legnickim studentom i mieszkańcom miasta nowoczesny obiekt sportowy. W kompleksie
planowano basen o olimpijskich wymiarach z widownią, salą
gimnastyczną umożliwiającą przeprowadzanie rozgrywek sportowych na najwyższym poziomie oraz wiele urządzeń i mniejszych baseników do rekreacji i rehabilitacji, ponadto kawiarenkę,
gabinety lekarskie i rehabilitacyjne oraz kręgielnię. Prace ziemne rozpoczęły się w 2005 roku od rekultywacji terenu. Badania

i fizyka, który przez wiele lat związany był z Legnicą. Od tej
pory pełna nazwa Uczelni brzmi Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Niecały rok po uroczystościach związanych z wyborem
Patrona i nadaniu jego imienia Uczelni, w lutym 2004 roku,
oddano do użytku pierwsze skrzydło następnego budynku dydaktycznego – budynku C. Łączna powierzchnia sal dydaktycznych wynosi ponad 4 tys. m2. Znalazły się w nim 4 sale
językowe z nowoczesnym wyposażeniem multimedialnym,
2 pracownie komputerowe, 6 sal wykładowych i 15 ćwiczeniowych. Dodatkowo przeniesiono tu uczelnianą bibliotekę
i uruchomiono księgarnię naukową oraz punkt obsługi studenta.
W tym samym roku zakończyły się długotrwałe starania
władz Uczelni o tereny pod kompleks rehabilitacyjno-sportowy.
Władze samorządowe Legnicy sprzedały Uczelni nieruchomość,

wykazały bowiem, że grunt w tym miejscu skażony został substancjami ropopochodnymi. Prace oczyszczające zakończone
zostały w 2007 roku.
23 maja 2012 roku rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podpisał w Warszawie list intencyjny w sprawie budowy
Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, prezydent
miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański i sekretarz generalny
ZPRP Marek Góralczyk zadeklarowali w nim podjęcie działań
w celu powstania centrum. Ma ono zastąpić kompleks, na którego współfinansowanie nie znalazł się partner. Nowy projekt
inwestycyjny wymaga przeprowadzenia szeregu działań organizacyjnych i projektowych.
W ten sposób powstaje w Legnicy nowoczesny kampus studencki. Po zakończeniu inwestycji będzie to jedno
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z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych miejsc tego
typu w kraju. Już dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy jest największą w Polsce państwową
uczelnią zawodową, tak pod względem liczby studentów, jak
i posiadanej bazy materialnej.
W 2005 roku oddano do użytku cały budynek C. Jego powierzchnia przekracza 9 tys. m2. W ten sposób łączna powierzchnia dydaktyczna Uczelni wynosi już ponad 21 tys. m2.

W trzech zmodernizowanych dotychczas budynkach znajduje
się 16 sal wykładowych z pełnym wyposażeniem multimedialnym, 10 sal językowych, 7 pracowni komputerowych i 76 sal
ćwiczeniowych. W sumie Uczelnia dysponuje obecnie 109 salami dydaktycznymi.
W konkursie „Modernizacja Roku 2005” Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała główną
nagrodę w kategorii obiektów szkolnictwa. Była to już trzecia
nagroda w tym ogólnopolskim konkursie. Z tej okazji specjalne wyróżnienie jurorzy przyznali rektorowi legnickiej Uczelni
prof. dr. hab. Stanisławowi Dąbrowskiemu za „szczególny wkład
w ratowanie dziedzictwa kultury materialnej”. Wysiłek Uczelni docenili także jurorzy konkursu „Dolnośląska Budowa Roku
2005–2006”, przyznając w edycji 2007 roku II miejsce w kategorii obiektów zabytkowych za remont i modernizację budynku C.
W 2005 roku rozpoczęły się także prace przy modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza na nowoczesny akademik. Znalazły

się w nim pokoje dla 161 studentów w modułach mieszkalnych
z łazienkami i aneksami kuchennymi. Właśnie z myślą o młodzieży z odleglejszych miast Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy podjęła się misji przekształcenia dawnego budynku szkoły samochodowej w Dom Studencki.
8 października 2009 roku po zakończeniu prac modernizacyjnych uroczyście otwarto akademik. W uroczystościach wziął
udział m.in. ks. biskup dr Stefan Cichy, ordynariusz Diecezji Legnickiej, i były wiceminister prof. dr hab. Jerzy Zdrada. Obiekt ten
pełni funkcję wspomagającą kształcenie i zapewnia odpowiednią

bazę noclegową studentom, co umożliwia dalsze zwiększenie naboru studentów z odleglejszych stron kraju.
Dla studentów otwarto w 2006 roku głównym budynku
Uczelni kafejkę internetową. Można tu spędzić czas na oglądaniu telewizji, grze w piłkarzyki i bilard, czytaniu prasy oraz korzystaniu z komputerów.
Do dyspozycji studentów oddano szybkie łącze szerokopasmowe LASK.
Legnicka Sieć Komputerowa LASK jest szerokopasmowym
dostępem do Internetu łączącym uczelnie mające siedzibę w Legnicy – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy i Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki
Wrocławskiej w Legnicy z Wrocławską Akademicką Siecią
Komputerową WASK. Jako medium LASK wykorzystuje światłowodowe łącze dzierżawione na obszarze Legnicy od Dialogu
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oraz światłowody należące do sieci Polski Internet Optyczny
Pionier – połączenie Legnica–Wrocław. Uczelnie dysponują
łączem o przepustowości 100 Mb/s. Dzięki temu możliwe jest
bardzo szybkie przesyłanie danych i łączenie się z 22 ośrodkami akademickimi w Polsce oraz połączenie ze światową siecią
Internet przez bramę zestawioną do operatora Telia 2 x 2.5 Gb
( połączenie do Hamburga i Warszawy). Ponadto daje możliwość wejścia do europejskiej sieci łączącej ośrodki badawcze
i naukowe „GEANT” o przepustowości 10 Gb/s.
Z sieci korzystają obecnie wszyscy pracownicy i studenci
legnickiej Uczelni. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają dołączenie do sieci kolejnych użytkowników.
Wiosną 2011 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne
budynku D. Ma w nim powstać Ośrodek Projektów i Edukacji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Będą w nim specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in.
pracownia eko, biochemii, toksykologii, anatomii, elektroniki, miernictwa, techniki mikroprocesorowej oraz e-edukacji.
Wszystkie te nowoczesne sale mają służyć nie tylko edukacji
studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, ale także do organizacji kursów i szkoleń. Dodatkowo w budynku funkcjonować będzie Centrum Socjoterapii dla dzieci i młodzieży oraz ich
rodziców i opiekunów.
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Kierunki kształcenia
Wraz z rozwojem materialnym Uczelni, modernizacją i pracami
remontowymi stopniowo przybywały nowe kierunki i specjalności kształcenia. W Instytucie Administracji Publicznej uruchomiono administrowanie ochroną środowiska.
Utworzono również nowy instytut – Instytut Techniczny,
w którym znalazły się dwie specjalności: inżynieria komputerowa i zarządzanie inżynierskie. Kształcenie w ramach tych specjalności trwa po siedem semestrów – trzy i pół roku, a kończy
się uzyskaniem tytułu inżyniera. Wprowadzono także nowe kierunki na studiach podyplomowych, m.in. rachunkowość i podatki, informatyka dla nauczycieli oraz przedmioty humanistyczne
w gimnazjum (dwa ostatnie kierunki dofinansowane zostały
grantami przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
W 2001 roku mury legnickiej Uczelni opuścili pierwsi absolwenci. Niemal 900 osób odebrało dyplomy inżynierów i licencjatów podczas specjalnie dla nich przygotowanej uroczystości.
Naukę w PWSZ rozpoczęło natomiast blisko 5 tysięcy studentów dziennych i zaocznych. Podczas rekrutacji przypadało średnio trzech kandydatów na jedno miejsce.
Po długich staraniach uruchomiono także dwie nowe specjalności – służby socjalne i organizacja turystyki i rekreacji. Mimo
późno przesłanej zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu rekrutacja na te specjalności oraz na sześć pozostałych
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zakończyła się stuprocentowym naborem na rok akademicki
2002/2003.
Uruchomienie nowej specjalności kształcenia – organizacja
turystyki i rekreacji – spowodowało konieczność utworzenia nowego instytutu – Instytutu Turystyki. Wiosną 2003 roku,studenci nowej specjalności zawiązali Akademicki Klub Turystyczny.
Klub zorganizował już po kilku miesiącach Biegi Patrolowe o Pu-

i średnim przedsiębiorstwem; Informatyka ze specjalnościami
systemy i sieci komputerowe, grafika komputerowa, systemy
informatyczne w zarządzaniu oraz systemy multimedialne
i internetowe; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnościami logistyka i sterowanie systemami przemysłowymi;
Administrację ze specjalnościami administracja publiczna,
administracja Unii Europejskiej i administrowanie ochroną

char Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy, a następnie Zlot
Turystyczny. Imprezy te weszły na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Uczelnię i odbywają się cyklicznie co roku.
Rekrutacja na rok akademicki 2003/2004 wykazała, że chętnych do studiowania w Legnicy przybywa z każdym rokiem. Bez
trudu wypełniono limity na poszczególne specjalności, a ponad
dwa tysiące maturzystów musiało szukać możliwości kształcenia gdzie indziej. W ten sposób w legnickiej Uczelni rozpoczęło
naukę prawie siedem tysięcy osób na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych.
Od 2004 roku odbywa się w legnickiej Uczelni rekrutacja na kierunki studiów i specjalności. Proces przekształcania
i przyporządkowywania specjalności kształcenia kierunkom
dobiegł już końca. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Witelona w Legnicy prowadziła wówczas siedem kierunków:
Politologię ze specjalnościami służby publiczne, komunikowanie publiczne i public relations oraz integracja europejska; Zarządzanie ze specjalnościami zarządzanie przedsiębiorstwem,
rachunkowość i audyt wewnętrzny oraz zarządzanie małym

środowiska; Pedagogikę ze specjalnościami praca socjalna
i pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia oraz Turystykę
i Rekreację ze specjalnością organizacja turystyki i rekreacji.
Ta zmiana jest kolejnym krokiem w kierunku uczelni typu akademickiego.
Podczas rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów
w roku akademickim 2005/2006 uruchomiono nowe specjalności kształcenia. Na kierunku Informatyka można było wybrać
systemy i sieci komputerowe, na kierunku Zarządzanie i Marketing otwarto nabór na zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, a na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
sterowanie systemami przemysłowymi. Jednak już w roku akademickim 2006/2007 kształcenie odbywało się na siedmiu kierunkach i dziewiętnastu specjalnościach.
Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku
Pedagogika w specjalnościach praca socjalna i pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia. Ponadto doszły nowe specjalności
kształcenia na dotychczasowych kierunkach, takie jak: administracja Unii Europejskiej, grafika komputerowa, informatyka
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w zarządzaniu, komunikowanie publiczne i public relations, turystyka i hotelarstwo, logistyka oraz rachunkowość i audyt wewnętrzny.
W roku akademickim 2006/2007 mury legnickiej Uczelni
opuściło ponad 2 tysiące absolwentów z dyplomami licencjatów

3 grudnia 2008 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nadał Wydziałowi Zarządzania i Informatyki naszej Uczelni
uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy stała się jedną z trzech

i inżynierów. W ten sposób liczba absolwentów wzrosła do ponad 9 tysięcy. Kształcenie rozpoczęło natomiast 3020 nowych
studentów.
Już w trakcie rekrutacji kandydatów na studia w PWSZ im.
Witelona w Legnicy na rok akademicki 2007/2008 przyszła
decyzja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zezwalająca Uczelni na prowadzenie kierunku Ochrona Środowiska
ze specjalnością systemy ochrony środowiska. W kilka dni po
decyzji uruchomiono rekrutację na ten kierunek. W ten sposób
liczba kierunków kształcenia oferowanych w PWSZ im. Witelona w Legnicy wzrosła do 8, a specjalności do 20. Decyzją z dnia

państwowych uczelni zawodowych w Polsce, które uzyskały
zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku technicznym.
W celu uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej oraz lepszego
przygotowania absolwentów do aktywności zawodowej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wprowadzone zostały
trzy specjalności w ramach uruchamianych studiów drugiego
stopnia: energetyka źródeł odnawialnych, technologie informatyczne w inżynierii produkcji oraz bezpieczeństwo.
W 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nadało naszej Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów
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pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym na kierunku
Filologia w zakresie języka angielskiego z informatyką. W ciągu
roku na Filologii powstały jeszcze trzy nowe specjalności: filologia angielska, germańska i rosyjska. Również w 2008 roku na
Wydziale Medycznym uzyskano zgodę na prowadzenie kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne.
Oferta edukacyjna Uczelni powiększyła się w 2010 roku
o kolejne kierunki. PWSZ im. Witelona w Legnicy uzyskała prawo do kształcenia studentów na kierunku Pedagogika na
studiach drugiego stopnia (magisterskich) i Wychowanie Fizyczne oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (studia licencjackie).
Pierwsza rekrutacja na studia magisterskie odbyła się już zimą

przede wszystkim wymiany kadry dydaktycznej, studentów, podejmowania wspólnych badań, wymiany doświadczeń naukowych itp.
Aktywność naszej Uczelni w wymiarze międzynarodowym
jest zbieżna z polityką państwa i skupia się na krajach Unii Europejskiej i pretendujących do przystąpienia do tej wspólnoty.
Nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami
akademickimi i naukowymi jest jednym z priorytetów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Obecnie współpracujemy w oparciu o zawarte umowy z uczelniami
z Niemiec, Francji, Turcji, Litwy, Hiszpanii, Belgii, Cypru, Słowacji, Bułgarii, Grecji i Rumunii.

2010 roku. Od lutego studenci z tytułami licencjatów rozpoczęli
kształcenie.
Nowością w ofercie Uczelni jest także uruchomienie studiów pomostowych dla pielęgniarek na Wydziale Medycznym.
Pierwsze zajęcia odbyły się wiosną 2010 roku.

Dzięki tej współpracy możliwa jest nie tylko wymiana doświadczeń i prowadzenie wspólnych badań naukowych, ale
również legniccy studenci mogą odbywać tam staże i praktyki
zagraniczne.
Porozumienia mają na celu stworzenie i rozwijanie partnerstwa pomiędzy uczelniami w dziedzinie nauczania i badań oraz
wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Priorytetem będą
praktyki zagraniczne dla studentów naszej Uczelni, wymiana
kadry naukowo-dydaktycznej oraz wyjazdy na staże, szkolenia
i kursy.

Współpraca z zagranicznymi uczelniami
Innym kierunkiem działań stało się nawiązywanie współpracy
z zagranicznymi uczelniami. Podpisywane partnerstwa dotyczą
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Skala podejmowanych działań oraz zawieranych umów
obrazuje, jak ważne miejsce w polityce Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zajmuje współpraca zagraniczna.

Tak pomyślany program studiów nie zamyka przed absolwentami uczelni zawodowych możliwości dalszego kształcenia, ale
daje im pełniejszą wiedzę i przygotowanie do podjęcia pracy
po opuszczeniu murów Uczelni.

Praktyki zawodowe
Studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy są zobowiązani w ciągu
okresu nauczania odbywać obowiązkowe praktyki zawodowe.
Stanowią one jeden z najważniejszych elementów wyróżniających wyższe szkoły zawodowe od tradycyjnych uczelni
akademickich. Praktyka oprócz przygotowania teoretycznego
ma umożliwić studentom również nabycie umiejętności praktycznych związanych ze zdobytym wykształceniem. Udział
w praktykach zawodowych umożliwia studentom zweryfikowanie posiadanej wiedzy, zdobycie doświadczeń oraz udoskonalenie ukształtowanych w toku studiowania umiejętności. Obecnie
czas trwania praktyk zawodowych określają poszczególne wydziały funkcjonujące na Uczelni.
Kolejnym elementem wyróżniającym uczelnie zawodowe jest prowadzenie zajęć przez praktyków, osoby, które doświadczenie zawodowe zdobyły, pracując poza szkolnictwem
wyższym, m.in. w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych,
samorządowych czy administracji specjalnej. Są wśród nich
sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy administracji samorządowej, przedsiębiorcy czy pracownicy administracji państwowej.
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Rozwój organizacyjny
Dynamiczny rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy spowodował konieczność zatrudniania
coraz większej liczby nauczycieli akademickich i pracowników
administracji. Z kilkuosobowego pionu organizującego pracę
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Uczelni powstała struktura mieszcząca w sobie kilka działów.
Najważniejsze z nich to Dział Administracyjno-Techniczny,
Dział Organizacji i Spraw Osobowych, Dział Badań, Projektów
i Współpracy, Dział Promocji i Wydawnictw oraz Kwestura.
Zwiększające się zadania Uczelni doprowadziły już w 2001
roku do powołania jeszcze jednego prorektora. Została nim dr
nauk humanistycznych w zakresie historii Kazimiera Jaworska, wcześniej pełniąca funkcję pełnomocnika rektora do spraw
studentów i dydaktyki, zastępcy dyrektora Instytutu Służb Publicznych, opiekuna samorządu studenckiego, senatora Senatu
Uczelni i rzecznika dyscyplinarnego. Poza tymi zajęciami dr
Kazimiera Jaworska była radną I kadencji Rady Powiatu Ziemskiego w Legnicy, konsultantem historycznym Fundacji Polsko-Niemieckiej i współpracownikiem Rady Języka Polskiego przy
Prezydium Państwowej Akademii Nauk. Na stanowisku prorektora powierzono jej pieczę nad dydaktyką i sprawami studenckimi. Prorektorowi dr. Krzysztofowi Safinowi natomiast sprawy
związane z nauką i rozwojem Uczelni.
W 2003 roku dobiegła końca kadencja władz Uczelni.
W wyborach na stanowisko rektora wybrano ponownie prof.
dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego, a prorektorami zostali dr
Kazimiera Jaworska i dr inż. Edward Puchała. Prorektor dr Kazimierze Jaworskiej powierzono sprawy związane ze studentami i dydaktyką, a dr. inż. Edwardowi Puchale współpracę
zagraniczną i naukę. Nowo powołany prorektor jest pracownikiem naukowym w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej i doktorem nauk technicznych
Politechniki Wrocławskiej. W czasie swojej działalności
naukowej opublikował ponad 50 publikacji i opracowań naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz
w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych. Ponadto
działa w Polskim Towarzystwie Informatyki Medycznej, Polskim Towarzystwie Rozpoznawania Obrazów, Stowarzyszeniu
Elektryków Polskich i Polskim Towarzystwie Biocybernetyki
i Bioinżynierii.
We wrześniu 2005 roku otworzyło swoje podwoje Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Szkoła powstała dzięki
staraniom władz Uczelni i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”. Ideą uruchomienia takiej placówki
jest wykształcenie światłego człowieka, przygotowanego do życia we współczesnym świecie. Profil szkoły umożliwia uczniom
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zdobycie wiedzy z zakresu prawa, polityki, wiedzy o społeczeństwie, historii, kultury ojczystej i europejskiej oraz języków obcych, która pozwoli im aktywnie żyć w demokratycznej Polsce
w Zjednoczonej Europie.
Od września 2007 roku rozpoczęła się nowa kadencja władz
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Kolegium elektorów legnickiej Uczelni wybrało na stanowisko rektora prof. dr. hab. inż. Ryszarda Kazimierza Pisarskiego,
naukowca związanego z Akademią Rolniczą w Lublinie. Prorek-

torem ds. dydaktyki i studentów została dr Kazimiera Jaworska,
a prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą dr inż. Edward
Puchała.
Zmieniła się także struktura organizacyjna Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od roku
akademickiego 2007/2008 dotychczasowe instytuty zastąpiły
wydziały. Kierują nimi dziekani. W czerwcu 2007 roku wybrano na te stanowiska: dziekana Wydziału Administracji mgr.
Edwarda Bieguna; dziekanem Wydziału Pedagogiki, Turystyki
i Rekreacji został dr Andrzej Wnuk; dziekanem Wydziału Politologii – prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, a dziekanem Wydziału Zarządzania i Informatyki – mgr Renata Supranowicz.
Prodziekanami Wydziału Administracji PWSZ im. Witelona
w Legnicy wybrano dr. Janusza Moryla i mgr. Rafała Lipniewicza. Prodziekanami Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
zostali dr Jan Wojtaś i mgr Leszek Gramza. Na prodziekanów
Wydziału Politologii wybrano dr Wiolettę Drzystek i mgr.
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Mirosława Karykowskiego, a prodziekanami Wydziału Zarządzania i Informatyki zostali dr inż. Renata Gnitecka i mgr Marek
Moi. Kadencja nowych władz Uczelni trwała do 2011 roku.
W tym właśnie roku wybrano nowe władze. Kierowanie Wydziałem Politologii powierzono dr Wioletcie Drzystek – dziekanowi oraz mgr Sylwii Zajchowskiej – prodziekanowi. Dr Helena
Babiuch wybrana została na prodziekana Wydziału Administracji.
Niestety w tym czasie zdarzyły się także smutniejsze chwile.
25 marca 2011 roku po długiej chorobie zmarł prodziekan Wydziału Administracji dr Janusz Moryl. W uroczystościach po-

grzebowych uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni.
W kolejnej kadencji, lat 2011–2015, Kolegium Elektorów
powierzyło stanowisko rektora ponownie prof. dr. hab. inż.
Ryszardowi K. Pisarskiemu. Na prorektorów zostali wybrani
dr Helena Babiuch i prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz.
Dziekanami wydziałów funkcjonujących w PWSZ im. Witelona w Legnicy zostali: mgr Edward Biegun – dziekan Wydziału
Administracji; mgr Mirosław Karykowski – dziekan Wydziału
Humanistycznego; dr Jarosław Goldman – dziekan Wydziału
Medycznego; dr Andrzej Wnuk – dziekan Wydziału Pedagogiki,
Turystyki i Rekreacji; dr Wioletta Drzystek – dziekan Wydziału
Politologii; mgr inż. Renata Supranowicz – dziekan Wydziału
Zarządzania i Informatyki.
Kolegium Elektorów wybrało także prodziekanów poszczególnych wydziałów. Funkcje te pełnili: dr Paweł Kobes i mgr Tomasz Podoliński – prodziekani Wydziału Administracji; dr Piotr
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Niemiec – prodziekan Wydziału Humanistycznego; mgr Danuta Wałęga-Szych – prodziekan Wydziału Medycznego; dr Jan
Wojtaś i mgr Leszek Gramza – prodziekani Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji; mgr Sylwia Zajchowska – prodziekan
Wydziału Politologii; dr inż. Renata Gnitecka i mgr Leszek Łozowski – prodziekani Wydziału Zarządzania i Informatyki.
W szerokiej ofercie edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy pojawiła się nowa propozycja kształcenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rekrutacja słuchaczy rozpoczęła się w listopadzie 2008 roku, zaś inauguracja
roku akademickiego 2008/2009 nastąpiła 23 stycznia 2009 roku.
W uroczystości uczestniczyło 137 słuchaczy. Wkrótce potem uruchomiono filię Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaworze.
Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku są głównie
emeryci i renciści niezależnie od formalnego poziomu wykształcenia. Działalność Uniwersytetu opiera się przede wszystkim na

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, dlatego też 22 lutego 2012 roku w Domu
Kultury w Środzie Śląskiej odbyła się inauguracja działalności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
W uroczystości uczestniczył Rektor PWSZ im. Witelona
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, prorektor ds.
dydaktyki i studentów dr Helena Babiuch oraz przedstawiciele
władz samorządowych.
Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Śląskiej
jest odpowiedzią Uczelni na duże zainteresowanie mieszkańców tego miasta chęcią aktualizacji i pogłębienia swojej wiedzy
w myśl idei „uczenia się przez całe życie”. Będzie to możliwe
m.in. przez rozwijanie sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin oraz umożliwienie spotykania się
ludzi o podobnych zainteresowaniach i inspiracjach.

aktywizacji intelektualnej, kulturalnej i fizycznej słuchaczy, edukacji w zakresie nauczania języków obcych, upowszechnianiu
technologii informatycznej, inspirowaniu twórczości słuchaczy,
współdziałaniu z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności akademickiej oraz prowadzeniu punktu
doradztwa dla słuchaczy w zakresie porad prawnych i ubezpieczeń społecznych.

Z rąk władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy indeksy odebrało blisko 70 słuchaczy.
Po akcie immatrykulacji, czyli przyjęcia nowych studentów
w poczet społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, oficjalnie otwarto rok
akademicki 2011/2012.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uczestniczyli
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również w uroczystości zakończenia roku akademickiego
2011/2012, która odbyła się 25 maja br. w Domu Studenta przy
ul. Mickiewicza 10.
Dyplomy 122 słuchaczom legnickiego i jaworskiego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku wręczały władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
prorektor ds. dydaktyki i studentów dr Helena Babiuch, dziekan
Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji dr Andrzej Wnuk
oraz uczelniany koordynator UTW dr Katarzyna Sępowicz-Buczko.

Zakończenie roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się również w Środzie Śląskiej
29 maja br. W średzkim Domu Kultury dyplomy odebrało 74
słuchaczy. W uroczystości uczestniczyli dyrektor Biblioteki
uczelnianej mgr Danuta Bombik, dziekan Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji dr Andrzej Wnuk, burmistrz Środy
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Śląskiej Bogusław Krasecki oraz koordynator UTW w Środzie
Śląskiej Urszula Puzio.

W 2010 roku nastąpiło uruchomienie w murach naszej
Uczelni Uniwersytetu Dziecięcego. Inauguracyjny wykład wygłosił 23 października 2010 roku profesor Wiktor Niedzicki, dotyczył on Kosmosu w naszym domu.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otworzyła swoje strony na portalach Facebook, Youtube,
Twitter oraz otworzyła serwis informacyjny Wortal Akademicki. Natomiast od 1 czerwca 2012 roku można słuchać audycji
w Radiu WitelON – internetowym radiu studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Tworzy
je obecnie 10-osobowa grupa młodych ludzi. Na swoim koncie
mają kilka audycji, dzięki zaangażowaniu oraz pasji tworzących
je osób cały czas dochodzą kolejne.
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Audycje adresowane są nie tylko do studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, lecz również do mieszkańców naszego miasta. Dziennikarze za priorytet
stawiają sobie informowanie o sprawach nurtujących każdego
studenta, a więc o tym, co dzieje się na Uczelni, co interesuje
studenta, czyli o inicjatywach studenckich, przeglądach, dniach
kariery, targach pracy, środowisku akademickim, kulturze, podróżach i czasie wolnym, a także o wydarzeniach kulturalnych
w Legnicy i innych ciekawych przedsięwzięciach. Nie zabraknie
rozmów z gośćmi i wywiadów.

warunkach będą się kształcić. Wśród zwiedzających sporą grupę
stanowili studenci Uczelni i mieszkańcy Legnicy, bowiem również dla nich była to pierwsza okazja do obejrzenia dotychczas
wojskowych obiektów i efektów inwestycji realizowanej przy
tak ogromnych nakładach. Odtąd corocznie organizowane są podobne imprezy.
Kolejną formą promocji nauki i oddziaływania na lokalne
środowisko jest udział legnickiej Uczelni w dorocznym Dolnośląskim Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy organizowane
są cykle wykładów otwartych, pokazów laboratoryjnych, prelekcji i wystaw przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych
naukowców.
W 2006 roku podczas TARED-u Uczelnia wyróżniona została nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za najlepszą prezentację edukacyjną.

Targi, wystawy, prezentacje
Już w pierwszym roku działalności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprezentowała się na
V Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych we Wrocławiu
TARED 1999. Stoisko i sposób prowadzenia prezentacji tak
się spodobał organizatorom, że Uczelnię wyróżniono główną
nagrodą. Poza pamiątkową statuetką i dyplomem wręczonym
przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Barbarę
Labudę, która patronowała imprezie, studenci otrzymali komputer. Udział Uczelni w tego typu imprezach stał się tradycją.
W kwietniu 2000 roku w legnickiej PWSZ zorganizowano
po raz pierwszy dla przyszłych studentów Dzień Otwartych
Drzwi. Remont budynku przy ul. Sejmowej był już na tyle zaawansowany, że można było pokazać maturzystom, w jakich

W 2000 roku, poza prezentacją we Wrocławiu, PWSZ pomyślnie zadebiutowała na Targach Edukacyjnych w Legnicy.
Stoisko Uczelni organizatorzy i zwiedzający uznali za najciekawsze. Potwierdził to okolicznościowy dyplom oraz pamiątkowy obraz. W kolejnych latach Uczelnia prezentowała się na
imprezach targowych we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie, Nowej
Soli, Sulikowie, Wałbrzychu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Świdnicy, Środzie Śląskiej, Górze, Głogowie, w legnickim Centrum Kształcenia Ustawicznego, Jaworze, Jeleniej
Górze i Strzelinie.
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Za każdym razem oferta edukacyjna i jej prezentacja zdobywają uznanie w oczach jurorów i odwiedzających targi.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od trzech lata sama organizuje Legnickie Prezentacje
Edukacyjne. W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym każdorazowo prezentują się wszystkie legnickie szkoły ponadgimnazjalne i kilkadziesiąt uczelni wyższych z Dolnego Śląska,
województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Są to zatem największe z dotychczasowych targów edukacyjnych zorganizowanych na terenie naszego miasta jak i regionu.
Ponieważ od początku swojej działalności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wydaje publikacje naukowe, w 2009 roku po raz pierwszy nasza Uczelnia

W 2010 roku zorganizowano po raz pierwszy „Konkurs wiedzy o PWSZ im. Witelona w Legnicy” dla uczniów szkół ponad
gimnazjalnych. Swoją wiedzę sprawdziło w nim ponad 400
uczestników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki uczelniane, a najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe – laptop, cyfrowy
aparat fotograficzny oraz MP4.
W 2011 roku w naszej Uczelni zorganizowano V Ogólnopolski Konkurs Językowy „LCCI Business Englisch Competition
2011”, podczas którego Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy występowała jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI.
Na stałe też weszły do programu działań Uczelni Targi Pracy
i Gry Miejskie. Imprezy takie organizowane z myślą o studen-

uczestniczyła w Targach Książki Naukowej, których patronem
honorowym była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
dr hab. Barbara Kudrycka oraz Polska Akademia Nauk we Wrocławiu. Na targach została zaprezentowana Seria Wydawnicza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Targom towarzyszył również konkurs na najciekawszą
książkę targów. Najatrakcyjniejszą okazała się książka Romualda M. Łuczyńskiego pt. Zamki, dwory i pałace w Sudetach,
którą wydało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

tach, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcach
regionu cieszą się od początku dużym zainteresowaniem.
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Rada Witelona
Ważnym wydarzeniem w historii Uczelni było powołanie
22 września 2010 r. Rady Witelona. Uroczystość odbyła się
w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Rada Witelona ma ułatwić komunikację między Uczelnią
a przedstawicielami instytucji samorządowych oraz podmiotów
gospodarczych z regionu Dolnego Śląska. Zasiadający w niej

Historia Uczelni

członkowie mają wspierać budowę legnickiego ośrodka akademickiego oraz pomagać Uczelni w jej działaniach edukacyjnych
i inwestycyjnych.
Działania członków Rady Witelona mają również pomóc
w odpowiednim przygotowaniu programów kształcenia na
Uczelni. Ma on uwzględniać potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i społecznych oraz innych
podmiotów. Kształcenie na danym kierunku i specjalności studiów ma poszerzyć wiedzę i umiejętności kierunkowe oraz przygotować do wykonywania specjalistycznych zadań.
W skład Rady Witelona wchodzą władze PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także przedstawiciele życia publicznego –
m.in. prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, prezydent
miasta Lubina Robert Raczyński, starosta powiatu legnickiego
Jarosław Humenny, starosta powiatu jaworskiego Stanisław
Laskowski, starosta powiatu lubińskiego Małgorzata Drygas-Majka, starosta powiatu polkowickiego Marek Tramś, dyrektor
Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej
dr inż. Janusz Prus, prezes Zarządu Fundacji Polska Miedź Cecylia Stankiewicz.
Podczas pierwszego spotkania Rady Witelona wybrano jej
przewodniczącego, którym została prezes Zarządu Fundacji
Polska Miedź Cecylia Stankiewicz. Natomiast wiceprzewodniczącym został prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.
Rada obradować będzie kilka razy w roku.
W lutym 2011 roku po raz drugi zebrała się Rada Witelona.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. ks biskup dr Stefan Cichy –
ordynariusz diecezji legnickiej, Cecylia Stankiewicz – prezes
Fundacji Polska Miedź, Jarosław Humenny – starosta powiatu
legnickiego, Stanisław Laskowski – starosta powiatu jaworskiego, dr inż. Janusz Prus – honorowy przewodniczący Rady
Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej oraz
przedstawiciele władz naszej Uczelni z Rektorem prof. dr. hab.
inż. Ryszardem K. Pisarskim, prorektorzy dr Kazimiera Jaworska i dr. inż. Edward Puchała, kanclerz mgr Robert Burba oraz
zastępca kanclerza mgr Jerzy Stefaniak. Obrady poświęcone
były w całości podsumowaniu działań podejmowanych przez
Uczelnie w 2010 roku oraz planom na przyszłość.

Jubileusz 10-lecia Uczelni
Obchody Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęto już podczas Inau-

guracji Roku Akademickiego 2007/2008. Po raz dziesiąty nowo
przyjęci studenci pierwszego roku składali ślubowanie. Główna
część obchodów odbyła się jednak w maju i czerwcu 2008 roku.

8 maja podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni
powstające Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ im. Witelona
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w Legnicy przekazało ufundowany nowy Sztandar. Dziekani
Wydziałów otrzymali insygnia, a pierwszy Rektor prof. dr hab.
Stanisław Dąbrowski wyróżniony został Laurem Akademickim
PWSZ im. Witelona w Legnicy. Całą uroczystość uświetnił
Chór Kameralny „SENZA RIGORE” z Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
W holu budynku C otwarto Izbę Tradycji, a na antresoli Centrum Konferencyjno-Widowiskowego przygotowano specjalną
wystawę przedstawiającą historię Uczelni.
Kilka dni wcześniej zorganizowano na dziedzińcu Uczelni
„Majówkę”, na której dla studentów, pracowników i mieszkańców Legnicy prezentowały się zespoły muzyczne.
Natomiast podczas dziesiątych Juwenaliów wystąpiły zespoły z zagranicy i gwiazdy polskich scen – D. Bomb, Uniting
Nations, Akcent, East Clubbers, Paprika Korps i Kult. Imprezy

łączyły się z koncertami jubileuszowymi. W ich trakcie można
było posłuchać Urszuli, Lady Punk, Łez oraz Maryli Rodowicz.
14 czerwca rozpoczął się I Zjazd Absolwentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przybyli mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami akademickimi i władzami Uczelni. Z myślą o nich przygotowano także
piknik. 16 czerwca w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym odbyła się konferencja naukowa pt. Dorobek i przyszłość
PWSZ im. Witelona w Legnicy.
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Uroczystości w ramach Jubileuszu miały podkreślić wieloaspektowość funkcjonowania Uczelni w środowisku na
płaszczyźnie edukacyjnej, wychowawczej, kulturowej oraz
gospodarczej. 10 lat obecności na mapie edukacyjnej miasta
i regionu to dla społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – szczególnie dla osób, które od początku podjęły się misji budowania
legnickiego ośrodka akademickiego, pracowników i studentów Alma Mater Legnicensis – było bardzo ważnym wydarzeniem.
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w którym naukę rozpoczęło blisko 2500 nowych studentów, była
już jedenastą w historii naszej Uczelni. 8 października 2008
roku był także dniem zamykającym obchody dziesięciolecia
Uczelni.

Każda ze szkół i uczelni działających na przestrzeni wieków
w Legnicy kształciła zgodnie z ówczesnymi potrzebami i wymogami. Zasada ta przyświeca również Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Odpowiadając na
uwarunkowania rynku pracy, zainteresowania i aspiracje młodzieży, Uczelnia kształci na odpowiednich kierunkach. Jednakże
edukacja, jak również badania naukowe nie mogą być i nie są
działaniem statycznym.
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Współczesność wymaga innowacyjności, poszukiwania
nowych form, poszerzania zakresu edukacyjnego, rozwijania
kontaktów naukowych itp. Wymogi te znalazły odbicie w działaniach aktualnych i strategicznych, w zamierzeniach perspektywicznych Uczelni. Plany te zakładają stopniowe przekształcenia
strukturalne i organizacyjne, które dadzą podstawy uczelni typu
akademickiego.
Dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy nadal się rozwija. Już niedługo rozpoczną się
prace remontowe w następnych budynkach, a oferta edukacyjna powiększy się o nowe poszukiwane na rynku pracy kierunki
kształcenia. Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
dążyć będzie do uruchomienia studiów III stopnia – doktoranckich, co będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju naszej
Uczelni.
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Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.

Kadencja 2011–2015
Rektor
prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
dr Helena Babiuch
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz
Kanclerz
mgr Robert Burba
Zastępca kanclerza
mgr Jerzy Stefaniak

Kadencja 2007–2011
Rektor
prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
dr Kazimiera Jaworska
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr inż. Edward Puchała
Kanclerz
mgr Robert Burba (od października 2010 roku)
Kanclerz
mgr Jerzy Stefaniak (do października 2010 roku)
Zastępca kanclerza
mgr Jerzy Stefaniak (od października 2010 roku)
Zastępca kanclerza
mgr Robert Burba (do października 2010 roku)

28

15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1998–2012

Struktura Uczelni

15 lat PWSZ im. Witelona w Legnicy

1998

2012

15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1998 –2012

Struktura Uczelni

Kadencja 2003–2007
Rektor
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
dr Kazimiera Jaworska
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr inż. Edward Puchała
Kanclerz
mgr Jerzy Stefaniak

Instytut Administracji
Instytut Administracji powstał w 1998 roku, czyli w momencie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Pierwszą ze specjalności uruchomioną przy Instytucie Administracji
w roku akademickim 1998/1999 była administracja publiczna.
Podstawowym celem działalności Instytutu Administracji
była działalność dydaktyczna nastawiona na zapoznanie studentów z przepisami prawa oraz ich interpretowaniem i stosowaniem w praktyce. Studenci mogli poznawać zasady organizacji
pracy zespołów ludzkich i kierowania nimi zgodnie z normami
etycznymi.

Kadencja 1999–2003
Rektor
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
dr Kazimiera Jaworska (od czerwca 2001 roku)
Prorektor ds. Nauki
dr Krzysztof Safin
Kanclerz
mgr Jerzy Stefaniak
Kadencja 1998–1999
Rektor
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Prorektor
dr Krzysztof Safin
Kanclerz
mgr Jerzy Stefaniak

Władze Instytutu
1998–1999
Dyrektor – prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Z-ca dyrektora – dr Tadeusz Kierzyk
1999–2000
Dyrektor – dr Tadeusz Kierzyk
2000–2002
Dyrektor – prof. dr hab. Andrzej Jasiński
Z-ca dyrektora – mgr Edward Biegun
2002–2003
Dyrektor – dr Janusz Żołyński
Z-ca dyrektora – mgr Edward Biegun
2003–2004
Dyrektor – dr Janusz Żołyński
Z-ca dyrektora – dr Janusz Moryl
Z-ca dyrektora – mgr Edward Biegun
2004–2005
Dyrektor – mgr Edward Biegun
Z-ca dyrektora – dr Janusz Moryl
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2005–2007
Dyrektor – mgr Edward Biegun
Z-ca dyrektora – dr Janusz Moryl
Z-ca dyrektora – mgr Rafał Lipniewicz

zarządzania oraz z wiedzą na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w makrootoczeniu.
Władze Instytutu

Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem powstał w 1998 roku,
czyli w momencie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Pierwszą ze specjalności uruchomioną przy Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwem w roku akademickim 1998/1999
było zarządzanie przedsiębiorstwem.
Głównym zadaniem Instytutu było przygotowanie przyszłej
kadry kierowniczej i zarządzającej małym i średnim przedsiębiorstwem. Program studiów umożliwiał zapoznanie się z zagadnieniami ekonomii i technik komunikowania się, z technikami

1998–2000
Dyrektor – prof. dr hab. Jan Lichtarski
Z-ca dyrektora – dr Krzysztof Safin
2000–2003
Dyrektor – prof. dr hab. Jan Lichtarski
Z-ca dyrektora – dr Henryk Kozarowicz
2003–2007
Dyrektor – dr Henryk Kozarowicz
Z-ca dyrektora – dr Dariusz Głuszczuk
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Instytut Służb Publicznych
Instytut Służb Publicznych powstał w 1998 roku, czyli w momencie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Pierwszą
ze specjalności uruchomioną przy Instytucie Służb Publicznych
w roku akademickim 1998/1999 były służby publiczne.
Poprzez działalność edukacyjną Instytut miał przygotować
studentów do pracy na różnych stanowiskach w instytucjach
publicznych, organizacjach społecznych, strukturach administracyjnych i samorządowych, jak również do pełnienia funkcji
publicznych, społecznych i politycznych na stanowiskach wybieralnych w organach przedstawicielskich.

2000–2001
Dyrektor – prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Z-ca dyrektora – dr Kazimiera Jaworska
Z-ca dyrektora – dr Lilla B. Paszkiewicz
2001–2002

Dyrektor – dr Lilla B. Paszkiewicz
Z-ca dyrektora – dr Robert Wiszniowski

Władze Instytutu
1998–1999
Dyrektor – prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Z-ca dyrektora – dr Maria J. Zajączkowska
1999–2000
Dyrektor – prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Z-ca dyrektora – dr Kazimiera Jaworska
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2002–2003
Dyrektor – dr Lilla B. Paszkiewicz
Z-ca dyrektora – dr hab. Józef Zarzeczny
Z-ca dyrektora – dr Robert Wiszniowski
Z-ca dyrektora – mgr Tomasz Kwoka
2003–2004
Dyrektor – dr Lilla B. Paszkiewicz
Z-ca dyrektora – dr hab. Józef Zarzeczny
Z-ca dyrektora – dr Robert Wiszniowski
2004–2005
Dyrektor – dr Lilla B. Paszkiewicz
Z-ca dyrektora – dr Robert Wiszniowski
Z-ca dyrektora – mgr Arkadiusz Drukier
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2005–2006
Dyrektor – dr Lilla B. Paszkiewicz
Z-ca dyrektora – dr Zbigniew Cesarz
Z-ca dyrektora – dr Wioletta Drzystek
Z-ca dyrektora – mgr Arkadiusz Drukier

Instytut miał służyć promowaniu nauk ścisłych i technicznych, pomocy w organizowaniu praktyk studenckich w zakładach produkcyjnych, wspieraniu studentów w doborze tematów
prac dyplomowych.
Władze Instytutu

2006–2007
Dyrektor – mgr Arkadiusz Drukier
Z-ca dyrektora – dr Wioletta Drzystek
Z-ca dyrektora – dr Zbigniew Cesarz

2000–2003
Dyrektor – prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
Z-ca dyrektora – dr inż. Edward Puchała
Z-ca dyrektora – dr inż. Marian Molasy

Instytut Techniczny
Instytut Techniczny został uruchomiony w 2000 roku. Od tego
czasu zawarł porozumienia z wieloma zakładami pracy w Legnicy oraz w regionie Dolnego Śląska, w których studenci realizowali praktykę zawodową.

2003–2007
Dyrektor – dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz
Z-ca dyrektora – dr inż. Michał Woźniak
Z-ca dyrektora – mgr inż. Renata Supranowicz
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Instytut Turystyki i Rekreacji
Instytut Turystyki i Rekreacji powstał w 2002 roku, by sprostać
oczekiwania dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego.

Jego celem było kształcenie młodych ludzi przygotowanych
do pracy w sektorze turystycznym – od małych firm, poprzez hotele, ośrodki wypoczynkowe, biura podróży oraz linie lotnicze.
Władze Instytutu
2002–2004
Dyrektor – dr Ryszard Błacha
Z-ca dyrektora – mgr Leszek Gramza
2004–2005
Dyrektor – dr Ryszard Błacha
Z-ca dyrektora – mgr Leszek Gramza
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2005–2006
Dyrektor – dr Andrzej Wnuk
Z-ca dyrektora – mgr Leszek Gramza

2006–2007
Dyrektor – dr Andrzej Wnuk
Z-ca dyrektora – dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Z-ca dyrektora – mgr Leszek Gramza

Studium Języków Obcych
Studium Języków Obcych było uczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Oferowało studentom intensywny program nauczania języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego.
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Oferta językowa adresowana była przede wszystkim do studentów wszystkich specjalności oraz osób chcących podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe. SJO obok kursów ogólnych oferowało także kursy specjalistyczne: Wirtschaftsdeutsch, Buissnes english, Francais de des affaires oraz Delovaja rec.
Najistotniejszą częścią programu było nabycie kompetencji
językowych z zakresu życia gospodarczego i administracji krajów danego obszaru językowego.

Władze SWF
1998–1999
Kierownik – mgr Halina Zajchowska
1999–2000
Kierownik – mgr Halina Zajchowska
Z-ca kierownika – dr Andrzej Wnuk

Władze SJO
1998–2000
Kierownik – mgr Józef Kos
2000–2004
Kierownik – mgr Józef Kos
Z-ca kierownika – mgr Ilona Pogodzińska
2004–2005
Kierownik – mgr Józef Kos
Z-ca kierownika – mgr Mirosław Karykowski
2005–2007
Kierownik – dr hab. Łucja Skotnicka
Z-ca kierownika – mgr Mirosław Karykowski

2000-2005
Kierownik – dr Andrzej Wnuk

Studium
Wychowania Fizycznego
Studium Wychowania Fizycznego było uczelnianą jednostką
organizacyjną i oferowało studentom Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy korzystanie z różnorodnych form aktywności ruchowej i fizycznej. W programie ćwiczeń były: gry sportowe, pływanie, tenis stołowy, tenis
ziemny, aerobik, ćwiczenia ogólnorozwojowe w siłowni, a także szkolenia z zakresu gier i zabaw rekreacyjnych.
Zajęcia odbywały się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Legnicy, na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2, w siłowni PWSZ im. Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A.

1 września 2007 roku zmieniła się struktura organizacyjna
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stały się
wydziały, które zastąpiły dotychczasowe instytuty.
Do roku 2009 w strukturze Uczelni funkcjonowały cztery:
Wydział Administracji, Wydział Politologii, Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Zarządzania i Informatyki. Zlikwidowano Studium Języków Obcych, a nieco wcześniej
Studium Wychowania Fizycznego.
W związku z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia – filologii, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego –
we wrześniu 2009 roku powstały dwa nowe Wydziały: Wydział
Humanistyczny, w ramach którego prowadzony był kierunek
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Filologia oraz Wydział Medyczny z kierunkami Pielęgniarstwo
i Ratownictwo Medyczne.

z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, ale również realizacją
międzynarodowych projektów badawczych.
W ramach międzynarodowej współpracy w aspekcie wymiany kadry dydaktycznej wykłady na Wydziale Administracji
prowadzili nauczyciele akademiccy z zagranicy, co pozwalało
na prawnoporównawcze przedstawienie wielu aspektów funkcjonowania aparatu administracji w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
Władze Wydziału
2007–2011
Dziekan – mgr Edward Biegun
Prodziekan – dr Janusz Moryl
Prodziekan – mgr Rafał Lipniewicz
Prodziekan – dr Helena Babiuch (od lutego 2011 r.)
2011–2015
Dziekan – mgr Edward Biegun
Prodziekan – dr Paweł Kobes
Prodziekan – mgr Tomasz Podoliński
Wydział Politologii

Wydział Administracji
Celem kształcenia było wyposażenie studenta w odpowiedni zasób
wiedzy prawniczej, ekonomicznej i ogólnej z zakresu nauk społecznych, co powinno zaowocować umiejętnością interpretowania i stosowania prawa w pracy zawodowej, ale także funkcjonowania jako
samodzielny przedsiębiorca w obrocie gospodarczym.
Wydział Administracji aktywnie uczestniczył w ramach
działalności Uczelni w europejskich programach dotyczących
szkolnictwa wyższego. Współpraca ta wyrażała się przede
wszystkim uczestnictwem studentów Wydziału w międzynarodowej wymianie edukacyjnej realizowanej przy współpracy
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Wydział Politologii umożliwiał zdobycie ogólnego, humanistycznego wykształcenia oraz usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych. Absolwenci
zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia wielu
ról w życiu społeczno-politycznym. W szczególności legitymowali się umiejętnością analizowania i podejmowania decyzji
politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania pogłębionej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących
w życiu publicznym, a także komunikowania się z otoczeniem.
Władze Wydziału
2007–2010
Dziekan – prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Prodziekan – dr Wioletta Drzystek
Prodziekan – mgr Mirosław Karykowski

Struktura Uczelni

Władze Wydziału

2010–2011
Dziekan – dr Wioletta Drzystek
Prodziekan – mgr Sylwia Zajchowska

2007–2011
Dziekan – mgr inż. Renata Supranowicz
Prodziekan – dr inż. Renata Gnitecka
Prodziekan – mgr inż. Marek Moi

2011–2013
Dziekan – dr Wioletta Drzystek
Prodziekan – mgr Sylwia Zajchowska

Wydział Zarządzania i Informatyki
Wydział Zarządzania i Informatyki powstał w 2007 roku z połączenia dwóch Instytutów: Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Instytutu Informatyki i Inżynierii Produkcji.
Studentów Wydziału Zarządzania i Informatyki przygotowywano do pracy w charakterze specjalisty analityka i projektanta
systemów organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego
szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non
profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli,
a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na
niewielką skalę.

2011–2015
Dziekan – mgr inż. Renata Supranowicz
Prodziekan – dr inż. Renata Gnitecka
Prodziekan – mgr inż. Leszek Łozowski

Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
Podczas zajęć studentów na Wydziale Pedagogiki, Turystyki
i Rekreacji studenci mogli zdobywać uprawnienia instruktora
rekreacji ruchowej w wybranej przez siebie specjalności. Ponadto Wydział umożliwiał uzyskanie uprawnień: pilota wycieczek,
wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji oferował pozaprogramowe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo
w działających przy uczelni takich agendach jak m.in.: Klub
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Uczelniany AZS, Akademicki Klub Turystyczny oraz koła naukowe. Studenci mieli też możliwość uczestnictwa w wymianie
studenckiej z uczelniami zagranicznymi w ramach programu
Socrates-Erasmus oraz fakultatywnej nauki języka japońskiego.
Władze Wydziału
2007–2011
Dziekan – dr Andrzej Wnuk
Prodziekan – dr Jan Wojtaś
Prodziekan – mgr Leszek Gramza
2011–2015
Dziekan – dr Andrzej Wnuk
Prodziekan – dr Jan Wojtaś
Prodziekan – mgr Leszek Gramza

i kulturotwórczych form działalności studenckich kół naukowych, organizowanie wykładów, tworzenie interdyscyplinarnych
kierunków studiów, prowadzenie badań związanych z regionem
Dolnego Śląska oraz szerokiego dążenia do upowszechniania
treści humanistycznych i propagowania kultury humanistycznej.
Władze Wydziału
2009–2011
Dziekan – mgr Mirosław Karykowski
2011–2015
Dziekan – mgr Mirosław Karykowski
Prodziekan – dr Piotr Niemiec

Wydział Medyczny
Wydział Humanistyczny
Głównym zadaniem Wydziału Humanistycznego było wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w różnorodnych dziedzinach badań, wprowadzanie aktywizujących
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Integralnym elementem procesu dydaktycznego na Wydziale
Medycznym były zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.
Doświadczenia zdobyte podczas odbywania praktyk pozwalały
studentom ukształtować więź emocjonalną z przyszłym zawodem oraz środowiskiem zawodowym.

Struktura Uczelni

Do właściwej realizacji procesu dydaktycznego na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycznym przyczyniło się
porozumienie z Akademią Medyczną im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu, które zostało podpisane we wrześniu 2008 roku.
Władze Wydziału
2009–2011
Dziekan – dr n. med. Izabela Gasińska-Drozdowska
Prodziekan – dr n. med. Jolanta Bielawska
2011–2015
Dziekan – dr n. med. Jarosław Goldman
Prodziekan – mgr Danuta Wałęga-Szych
1 września 2012 roku ponownie zmieniła się struktura dydaktyczna Uczelni. Dotychczasowe wydziały zostały połączone
bądź zmieniły nazwę. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona funkcjonują cztery Wydziały. Są to:
– Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, który
prowadzi kształcenie na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Filologia, Ochrona Środowiska, Pedagogika
(studia pierwszego i drugiego stopnia),
– Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, który
prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego stopnia na
kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Turystyka i Rekreacja,
– Wydział Zarządzania i Informatyki zmienił nazwę na Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych i prowadzi dotychczasowe kierunki kształcenia, to jest: Ekonomię, Informatykę
i Zarządzanie, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji (studia pierwszego i drugiego stopnia),
– Wydział Politologii funkcjonuje w niezmienionej postaci
i będzie istniał do 30 września 2013 roku.
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P

o utworzeniu pierwszej samodzielnej i państwowej
uczelni w Legnicy na jej siedzibę przeznaczono budynek
przy ul. Mickiewicza 10. Historia budynku datuje się od
1874 roku, kiedy to położono kamień węgielny pod obiekt kąpielowo-leczniczy. Funkcję tę budynek pełnił nieledwie do końca II wojny światowej, by w okresie powojennym na wiele lat
stać się siedzibą Zespołu Szkół Samochodowych. Duże zainteresowanie studiami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Witelona w Legnicy wykazało jednak, że jest on zbyt mały.
Obecnie bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią obiekty zlokalizowane w kompleksie usytuowanym między ulicami Hutników
i Sejmową o powierzchni ponad 5 hektarów. Kompleks ten od
chwili powstania pod koniec XIX stulecia do 1993 roku zawsze
służył wojsku, najpierw pruskiemu, potem niemieckiemu, a po
zakończeniu II wojny światowej – Północnej Grupie Wojsk
Armii Radzieckiej. Po odejściu Rosjan przez kilka lat obiekty
niszczały i kiedy stały się własnością Uczelni, były już zupełnie
zdewastowane.
Po kilkumiesięcznych pracach projektowych, w połowie
1999 roku, rozpoczął się remont. Wartość kosztorysowa remontu
budynku głównego (A) zamknęła się kwotą blisko 21 milionów
złotych. Podczas remontu zabytkowy budynek z pieczołowitością rewaloryzowano. Rewitalizacja części chronionej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmowała: elewację
z odtworzeniem elementów architektonicznych, odtworzenie
krat ozdobnych w oknach piwnicznych, wymianę stolarki z zachowaniem pierwotnych kształtów i podziału (okna łukowe, promieniowe) i ogrodzenie kompleksu.
Budynek A
Pierwsza część budynku została oddana do użytku w październiku 2000 roku, a kolejna na początku 2001 roku. Powierzchnia użytkowa obiektu ma 9 275 m2. Ulokowano w nim 8 sal
wykładowych, 3 sale językowe, 16 sal ćwiczeniowych, 5 pracowni komputerowych oraz 7 laboratoriów medycznych.
Sale wykładowe wyposażone są w system nagłośnienia,
systemy audiowizualne, elektronicznie sterowane zasłony i żaluzje i inne systemy niezbędne do prawidłowego prowadzenia
dydaktyki. Sale językowe wyposażono w sprzęt audiowizualny:
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telewizory, odtwarzacze wideo, magnetofony i odtwarzacze CD/
DVD. Pracownie komputerowe mają po 30 samodzielnych stanowisk komputerowych, z indywidualnym podłączeniem do Internetu, jednocześnie sprzężonych w jednolitą sieć. Na podstawie
umowy z firmą Microsoft i dzięki programowi MSDN AA studenci mają dostęp do wybranych produktów firmy Microsoft, m.in.
do systemów operacyjnych Windows (wszystkie aktualne wersje),
środowisk programistycznych (np. MS Visual Studio) i innych.
Wszystkie te programy są dostępne dla studentów w pełnych

wersjach i nieodpłatnie. We wszystkich pracowniach komputerowych, poza oprogramowaniem firmy Microsoft, na potrzeby zajęć zainstalowane są pakiety, m.in.: Autodesk AutoCAD, Adobe
Creative Suite 4 Design Premium (zawierający programy InDesign, Photoshop Extended, Illustrator, Flash Professional, Dreamweaver), CorelDRAW, Pinnacle Studio, iGrafx® FlowCharter™
oraz Process™ for Six Sigma.
Od roku 2008 studenci korzystają również z oprogramowania firmy Sybase. Oprogramowanie przeznaczone jest do tworzenia i zarządzania bazami danych. W ramach pakietu nasza
Uczelnia otrzymała wszystkie narzędzia komputerowe potrzebne do modelowania baz danych: Enterprise Application Server
6.0, PowerBuilder Enterprise, InfoMaker 10.5, PowerDesigner
Suite 12.5, Adaptive Server Anywhere 10,0, Adaptive Server
Enterprise (wszystkie platformy) 15, Replication Server, Sybase
IQ 12.7.
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Laboratoria medyczne wyposażone są w sprzęt dydaktyczny typu: fantomy dziecka, dorosłego, defibrylator szkoleniowy,
manekin szkoleniowy do zaawansowanej resuscytacji, łóżka pacjenta, szafki medyczne, środki do transportu pacjenta oraz sprzęt
medyczny do wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych.
Ponadto w budynku A znajduje się Rektorat, Kancelaria,
dziekanaty wydziałów oraz pomieszczenia administracyjne.

W 2007 roku zrealizowano projekt pn. „Rewitalizacja poddasza użytkowego pokoszarowego budynku Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, dzięki temu uzyskano 529,58 m2 powierzchni użytkowej, na której zlokalizowana jest obecnie Czytelnia Naukowa nr 3.
Na terenie budynku i całego kampusu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy można korzystać
z darmowego Internetu. Zostały uruchomione punkty dostępu
bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Dzięki temu studenci wyposażeni w kartę sieci bezprzewodowej mogą bezpłatnie korzystać
z Internetu, mają także nieograniczony dostęp do kiosku internetowego.
W budynku A studenci mogą także skorzystać z kafeterii, siłowni, fitness clubu, punktu sprzedaży i szatni.
Modernizacja budynku A została wyróżniona nagrodą
w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta RP
„Modernizacja Roku 2000” w kategorii „Obiekty nauki” oraz
w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku 2001”.
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Budynek E (Centrum Konferencyjno-Widowiskowe)
Budynek – wcześniej użytkowany jako stajnie i garaże wojskowe – oddano do użytku w październiku 2002 roku. Mieści on
cztery sale wykładowe o powierzchni ponad 900 m2 dla blisko
1000 osób. Jest to bardzo nowoczesny obiekt, a niektóre zastosowane w nim rozwiązania techniczne są unikalne na skalę
europejską. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację sal. W zależności od potrzeb można połączyć trzy sale
w jedną, na 750 osób, lub wykorzystywać je niezależnie, gdyż
każda ma samodzielną katedrę z pełnym wyposażeniem i jest oddzielona od pozostałych dźwiękoszczelnymi ścianami. W przypadku połączenia sal obraz z jednej katedry jest przekazywany
na wszystkie trzy ekrany. Można także przesyłać obraz i dźwięk
do czwartej sali. W ten sposób w wykładzie może uczestniczyć
jednocześnie niemal tysiąc osób.
W salach zastosowano unikalne rozwiązanie, polegające
na możliwości składania półkolistych trybun. Całkowite złożenie i zsunięcie trybun powoduje utworzenie hali, w której można zorganizować zawody sportowe, targi, wystawy lub imprezy
kulturalne.
Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w nowoczesne urządzenia dla potrzeb kształcenia: wizualizery, komputerowe projektory multimedialne, ekrany wizyjne, kamery itp.
Budynek E został wyróżniony nagrodą w ogólnopolskim
konkursie „Modernizacja Roku 2002” w kategorii „Obiekty
szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego”.
Budynek C
Budynek oddano do użytku w czerwcu 2005 roku. Jego powierzchnia to blisko 10 000 m2. Znajdują się w nim m.in. 4 sale
wykładowe, 2 pracownie komputerowe (oprócz dydaktycznych,
prowadzone są tu także zajęcia w ramach Lokalnej Akademii
CISCO, kończące się międzynarodowym certyfikatem Cisco
Certified Network Associate, poziom Exploration), pracownia
fizjologiczna, laboratorium chemiczne, laboratorium fizyczne,
laboratorium materiałoznawstwa, pracownia ekologii i ochrony środowiska, 4 sale języków obcych i 33 sale ćwiczeniowe.
Wyposażenie wszystkich sal jest równie nowoczesne jak w budynku A.
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W budynku znajdują się też pomieszczenia administracyjne i studio nagrań. Tutaj także znajduje się kawiarnia studencka,
w której do dyspozycji studentów są m.in. stoły do bilarda oraz
tablica do rzutek.
Tymczasową siedzibę w budynku C ma Biblioteka uczelniana:
dział opracowania, dwie czytelnie naukowe, czytelnia czasopism
i prasy, czytelnia komputerowa, wypożyczalnia i archiwum.
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Dysponuje
42 stanowiskami komputerowymi oraz 2 laptopami dla użytkowników ze stałym dostępem do Internetu oraz licencjonowanych baz. W Bibliotece zgromadzono ponad 68 000 woluminów
w języku polskim i językach obcych.

Na terenie budynku można korzystać z darmowego Internetu
dzięki punktom dostępu bezprzewodowej sieci Wi-Fi, zaś w holu
budynku usytuowany jest kiosk internetowy.
W budynku C ma siedzibę Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Profil szkoły umożliwia uczniom zdobycie kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów wyższych, dających perspektywę
zatrudnienia na wymagającym europejskim rynku pracy.
Budynek C przy ul. Sejmowej 5C, został wyróżniony nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2005”
w kategorii „Obiekty szkolnictwa”, a w 2007 roku zdobył nagrodę „Dolnośląska Budowa Roku 2005–2006” w kategorii
obiektów zabytkowych za remont i modernizację powojskowych koszar.
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Budynek D
(Ośrodek Projektów i Edukacji)
Ośrodek, który powstaje w efekcie rewitalizacji byłego budynku zbrojowni i gospodarczego, będzie zlokalizowany na powierzchni blisko 1400 m2. Inwestycja realizowana jest w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Legnicy, który jest kontynuacją Priorytetu 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 pn. „Odnowa
zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego
Śląska”. Obecnie ukończony został pierwszy etap prac.

Celem zadania jest odnowa zdegradowanych obszarów powojskowych oraz poprawa warunków infrastrukturalnych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Inwestycja
ma także służyć podniesieniu jakości i zwiększeniu dostępności
do oświaty i nauki mieszkańcom Legnicy i okolic.
W budynku Ośrodka Projektów i Edukacji znajdą się specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. laboratorium biochemii i toksykologii, pracownia ekologii, anatomiczna, elektroniki
i miernictwa, techniki mikroprocesorowej i e-edukacji. Ośrodek
będzie służył studentom z niemal wszystkich kierunków Uczelni,
a dodatkowo umożliwi uruchomienie w niedługim czasie kolejnych studiów drugiego stopnia.
Ponadto laboratoria i pracownie będą wykorzystywane do
prowadzenia kursów, szkoleń i studiów podyplomowych nie
tylko dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szko-

Baza materialna

ły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Z myślą o mieszkańcach Legnicy utworzone będzie w Ośrodku Centrum Socjoterapii przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz grup wsparcia
dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań. Wyposażenie sal
w Centrum pozwoli na wykorzystywanie ich do różnych form
pracy terapeutycznej – muzykoterapii, biblioterapii oraz innych
metod terapii przez sztukę. Sale będą również wykorzystywane
jako gabinety terapii indywidualnej.
Działalność Centrum Socjoterapii oparta ma być o studencki
wolontariat, który już aktywnie działa w strukturach Uczelni.
Akademik przy ul. Mickiewicza 10
Nowoczesny i funkcjonalny Dom Studenta mieści się w budynku z 1874 roku objętym ochroną konserwatora zabytków, odremontowanym z niezwykłą starannością, tak by zachować swoje
walory architektoniczne. Jak już wspomniano, budynek ten był
pierwszą siedzibą Uczelni.
Dom Studenta o powierzchni 4500 m2, przeznaczony dla 161
mieszkańców, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie
parku miejskiego i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą jest bliskość Uczelni – około 10 minut pieszo
od kampusu.
W akademiku może zamieszkać 147 studentów w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych. Każdy pokój w akademiku posiada łącze telefoniczne,
internetowe i telewizyjne.
Na terenie całego obiektu można, bez dodatkowych opłat,
korzystać z szerokopasmowego Internetu. Akademik posiada
także ogólnodostępne kuchnie, jadalnie, pokoje do nauki, palarnie oraz pralnie. W budynku znajdują się restauracja oraz klub
studencki, w którym organizowane są cykliczne koncerty muzyczne pn. „Witelon Music Night”. Mimo ponadstandardowego
wyposażenia miejsca w akademiku skalkulowane są na każdą
studencką kieszeń.
W akademiku wydzielono również tzw. część asystencką, z której korzystają nauczyciele akademiccy dojeżdżający na zajęcia.
W roku 2010 Kapituła XIV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Modernizacja Roku” przyznała wyróżnienie za modernizację i adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na nowoczesny i funkcjonalny Dom Studenta.
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Kandydaci, studenci, absolwenci

D

Kandydaci

o czasu utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy okoliczna młodzież
mogła zdobywać wyższe wykształcenie jedynie w filiach uczelni wrocławskich lub w prywatnych szkołach wyższych. Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy skutecznie zrealizowało postulat
dostępności wyższych studiów ( polityka równych szans) dla
młodzieży pochodzącej ze wsi i spoza dużych ośrodków miejskich, z których to w większości rekrutuje się młodzież studiująca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Potwierdziło się, że obok rangi, prestiżu i poziomu
nauczania w uczelni wyższej decydującymi kryteriami wyboru
określonej drogi edukacyjnej przez młodzież są głównie sprawy organizacyjne i pomoc materialna.
Program kształcenia na Uczelni został opracowany z myślą
o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów. Głównym
zadaniem Uczelni jest przygotowanie podczas 3-letnich studiów
licencjackich, 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz 2-letnich
studiów magisterskich specjalistów do pracy zawodowej. Zapewnia to wykwalifikowana kadra dydaktyczna, składająca się
nie tylko z pracowników nauki, ale również specjalistów-praktyków zatrudnionych w instytucjach życia publicznego i gospodarczego. Zakres przygotowania zawodowego jest bardzo
rozległy, w głównej mierze uwarunkowany lokalnymi wymogami oraz trendami rynków pracy.
W pierwszym roku istnienia Uczelni studia rozpoczęło 638
studentów na trzech specjalnościach. W miarę jej rozwoju oferta
edukacyjna była poszerzana o nowe atrakcyjne i poszukiwane na
rynku pracy kierunki kształcenia.
Od 2004 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Witelona w Legnicy zaczęła zmieniać strukturę organizacyjną,
dostosowując ją do struktury obowiązującej w uczelniach akademickich. Dotychczasowe specjalności przyporządkowane
zostały kierunkom studiów. Od roku akademickiego 2011/2012
specjalności zostały zastąpione modułami kształcenia.

46

15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1998–2012

Kandydaci, studenci, absolwenci
Liczba przyjętych na I rok studiów w PWSZ im . Witelona w Legnicy
w latach 1998-2012
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Wykres 1. Liczba przyjętych na I rok studiów w PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 1998–2012

Tabela 1. Kierunki, specjalności i moduły kształcenia w poszczególnych latach akademickich
Rok
akademicki

Specjalności
Moduły kształcenia (od roku 2012)

Kierunek

1998/1999

•
•
•

administracja publiczna
służby publiczne
zarządzanie przedsiębiorstwem

2000/2001

•
•
•

administrowanie ochroną środowiska
inżynieria komputerowa
zarządzanie inżynierskie

2001/2002

•
•

organizacja turystyki i rekreacji
służby socjalne

2003/2004

•
•
•

systemy i sieci komputerowe
systemy internetowe i multimedialne
sterowanie systemami przemysłowymi

2004/2005

Administracja

•
•
•

administracja publiczna
administracja Unii Europejskiej
administrowanie ochrona środowiska

2004/2005

Politologia

•
•
•

służby publiczne
komunikowanie publiczne i public relations
integracja europejska

2004/2005

Zarządzanie

•
•
•

zarządzanie przedsiębiorstwem
rachunkowość i audyt wewnętrzny
zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
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Kandydaci, studenci, absolwenci

2004/2005

Informatyka

•
•
•
•

2004/2005

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

•
•

logistyka
sterowanie systemami przemysłowymi

2004/2005

Pedagogika

•
•

praca socjalna
pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia

2004/2005

Turystyka i Rekreacja

•

organizacja turystyki i rekreacji

2005/2006

Zarządzanie i Marketing

•

zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

2005/2006

Informatyka

•
•

systemy i sieci komputerowe
informatyka w zarządzaniu

2006/2007

Turystyka i Rekreacja

•

turystyka i hotelarstwo

2007/2008

Ochrona Środowiska

•

systemy ochrony środowiska

2007/2008

Pedagogika

•

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

2008/2009

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopień

•
•
•

energetyka źródeł odnawialnych
technologie informatyczne w inżynierii produkcji
bezpieczeństwo

2008/2009

Ekonomia
•
•
•
•

język angielski z informatyką
filologia angielska
filologia germańska
filologia rosyjska

•
•

analiza ekonomiczna
rachunkowość i audyt wewnętrzny

•

nauczycielska

•

ogólnopedagogiczna
edukacja dorosłych

2009/2010

Filologia

2009/2010

Ekonomia

2009/2010

Pielęgniarstwo

2009/2010

Ratownictwo Medyczne

2010/2011

Wychowanie Fizyczne

2010/2011

Pedagogika – II stopień

2010/2011

Bezpieczeństwo Eewnętrzne

Dodatkowo od 2010 roku na Wydziale Medycznym prowadzone były studia na kierunku pielęgniarstwo w ramach
projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych
w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wobec zapotrzebowania na rynku pracy przygotowywane
jest uruchomienie kolejnych kierunków i modułów kształcenia.
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systemy i sieci komputerowe
grafika komputerowa
systemy informatyczne w zarządzaniu
systemy multimedialne i internetowe
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•

Studenci
W latach 1998 – 2012 na wszystkich specjalnościach i kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy studiowało łącznie 31 293 osób.

Kandydaci, studenci, absolwenci
Liczba w szystkich studentów PWSZ im . Witelona w Legnicy w latach 1998-2012
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Wykres 2. Liczba wszystkich studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 1998–2012
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Kandydaci, studenci, absolwenci

Pomoc materialna

Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń
określa regulamin pomocy materialnej dla studentów.
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
W roku akademickim 2011/2012 stypendium socjalne otrzystudenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
mywało 697 studentów stacjonarnych, z czego 264 w zwiękw Legnicy mają możliwość ubiegania się o pomoc materialna
szonym wymiarze, a na studiach niestacjonarnych stypendium
w formie:
socjalne przyznano 121 osobom. Stypendium rektora dla najlep– stypendium socjalnego,
szych studentów przyznano 262 studentom studiów stacjonar– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
nych i 163 studiów niestacjonarnych. Stypendium specjalne dla
– stypendium rektora dla najlepszych studentów,
osób niepełnosprawnych przyznano 91 studentom stacjonarnym
– stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
i 31 niestacjonarnym. 49 studentów otrzymało w rozpatrywaPomoc materialna dla studentównym
PWSZ im.
Witelona
w Legnicy
– zapomogi.
roku
akademickim
zapomogi (29 na studiach stacjonarnych
w roku akademickim 2011/2012
i 20 na niestacjonarnych).
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Wykres 3. Pomoc materialna dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
w roku akademickim 2011/2012
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Kandydaci, studenci, absolwenci

Absolwenci

akademickich: Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice
Wrocławskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Opolskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Pierwsi absolwenci opuścili mury Uczelni w roku akademickim 2000/2001. Było ich wówczas 856. W kolejnych latach
liczba absolwentów systematycznie zwiększała się, i tak w roku
akademickim 2004/2005 wyniosła ona 2354. Łącznie od początku swego istnienia Uczelnię opuściło 18 574 absolwentów.
Szczegółowe informacje dotyczące absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy przedstawia wykres 4.

Profil absolwenta-pracownika odpowiada potrzebom regionalnego rynku pracy, na którym Uczelni przyszło funkcjonować.
Dlatego też, mimo bezrobocia, absolwenci Uczelni relatywnie
szybko znajdują pracę. Absolwenci często też kontynuują naukę
na studiach magisterskich, które prowadzone są na Uczelni na
kierunkach: Pedagogika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Rozważa się możliwość uruchomienia, w miarę potrzeb i możliwości, kolejnych studiów drugiego stopnia, m.in. na kierunku
Administracja.
Z racji dostosowania programów studiów absolwenci Uczelabsolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy w latach 2001 – 2012
ni nierzadko decydują się na kontynuacjęLiczba
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Wykres 4. Liczba absolwentów w PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 2001–2012
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Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy

W

ciągu pierwszych lat istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy równie szybko rosło zatrudnienie nauczycieli akademickich. W pierwszym roku działalności Uczelnia zatrudniała 54 dydaktyków, w tym 11 z tytułami
profesora i stopień doktora habilitowanego. Pięć lat później było już 243 nauczycieli akademickich, w tym 26 samodzielLiczba
nauczycieliinformacje
akademickich
zatrudnionych
w PWSZ
im. Witelona
w Legnicy
nych pracowników naukowych.
Podstawowe
dotyczące
dynamiki
zatrudnienia
zawiera
wykres 5.
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Wykres 5. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ im. Witelona w Legnicy w latach 1998–2012

W roku akademickim 2007/2008 z Uczelnią związanych było 248 nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów oraz doktorów
habilitowanych. Również dynamicznie rosło zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora – z 18
w 1998 roku do 100 w 2008
roku.nauczycieli
W roku akademickim
2011/2012
zatrudnionych
255 nauczycieli
akademickich, z czego 24 to
Liczba
akademickich
zatrudnionych
w PWSZ było
im. Witelona
w Legnicy
samodzielni pracownicy naukowiwi roku
107 nauczycieli
akademickich
ze stopni
stopniem
naukowymi naukowych
doktora (wykres 6).
akademickim
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Wykres 6. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 2011/2012
wg stopni zawodowych i naukowych
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Liczba pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi

Od momentu powstania
Uczelni
wzrastała także
liczba pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi. W tej grupie zaLiczba
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Wykres 7. Liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 1998–2012
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Działalność naukowo-badawcza

D

ziałalność naukowo-badawcza Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy skupia się
przede wszystkim na aktywności młodej kadry dydaktycznej. W Uczelni prowadzony jest konkursowy system grantów zewnętrznych i wewnętrznych. Finansowanie projektów
z grantów wewnętrznych odbywa się z wygospodarowanych
przez Uczelnię środków własnych. Kryteria, tryb oraz sposób
podziału i rozliczania grantów regulują stosowne uchwały Senatu Uczelni. Przyznawane granty mają głównie na celu: rozwój
naukowy kadry, kształtowanie specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych szkoły, doskonalenie metod dydaktycznych i rozwój nowych kierunków kształcenia.
Uczelnia corocznie ubiega się o dotację na badania własne
oraz na działalność wspomagającą badania. Po raz pierwszy
Państwowa Wyższa Szkoła im. Witelona w Legnicy została
zgłoszona do kategoryzacji jednostki naukowej i przeszła pozytywnie ocenę parametryczną za lata 2000–2004. Wówczas jako
jedyna w kraju – wśród państwowych wyższych szkół zawodowych – otrzymała ustaloną IV kategorię jednostki naukowej.
Kryteria oceny obejmowały czteroletnią aktywność Uczelni,
m.in. w uzyskiwaniu stopni naukowych pracowników dydaktycznych, uczestnictwie w realizacji projektów badawczych
i projektów celowych, publikacjach w czasopismach recenzowanych (w tym z listy filadelfijskiej), autorstwie monografii lub
podręcznika akademickiego.
W październiku 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ogłosiło wykaz jednostek naukowych, dla których
ustalono kategorię naukową. W grupie tej znalazły się jednostki podstawowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy W wykazie znalazło się pięć wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy – najwyżej oceniono dorobek Wydziału Zarządzania
i Informatyki, który zaliczony został do drugiej kategorii, pozostałe wydziały otrzymały kategorię trzecią.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaangażowana jest też w upowszechnianie i popularyzację osiągnięć naukowych, w tym poprzez organizowanie konferencji i realizację zlecanych przedsięwzięć badawczych. Dzięki
współpracy z regionalnymi i lokalnymi liderami życia gospodarczego, fundacjami oraz instytucjami samorządowymi regionu w minionych latach mogły powstać różnorodne naukowo-badawcze przedsięwzięcia.
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Oto wykaz niektórych przedsięwzięć naukowych, w które
zaangażowana była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Witelona w Legnicy:
• 16–17 listopada 1999 roku – Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i polityka.
• 31 maja – 1 czerwca 2001 roku – konferencja naukowa
z okazji obchodów 760. rocznicy bitwy pod Legnicą pn. Legnica
1241.
• 15–17 maja 2002 roku – Polska w środowisku międzynarodowym.
• 17–19 maja 2002 roku – I Ogólnopolskie Forum Młodych
Oblicza demokracji. Demokracja lokalna a demokracja globalna.
• 6–8 grudnia 2002 roku – Łemkowie u progu XXI wieku.
Odrodzenie czy asymilacja?
• Luty 2003 roku – Dolny Śląsk u progu XXI wieku (specyfika regionu).
• 21–23 maja 2003 roku – II Ogólnopolskie Forum Młodych
Droga Polski do Unii Europejskiej.
• 26–29 maja 2003 roku – Komputerowe systemy rozpoznawania.
• 18 października 2003 roku – 10-lecie współpracy pomiędzy Legnicą a Wuppertalem.
• 25 października 2003 roku – Witelon – życie i działalność
naukowa.
• 19–20 listopada 2003 roku – Regionalne uwarunkowanie
rozwoju przedsiębiorczości.
• 24–25 listopada 2003 roku – Forum Kanclerzy Państwowych Uczelni Zawodowych FOKAN.
• 26–29 lutego 2004 roku – III Forum Studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
• 15 kwietnia 2004 roku – Podstawy cyfrowej obróbki
dźwięku.
• 21–23 kwietnia 2004 roku – III Ogólnopolskie Forum
Młodych Konflikty zbrojne we współczesnym świecie.
• 28 kwietnia 2004 roku – Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania na Wspólnym Rynku Unii Europejskiej.
• 29 kwietnia 2004 roku – Tworzenie światów wirtualnych.
• 1 czerwca 2004 roku – konferencja naukowa z okazji
Światowych Dni Ochrony Środowiska Człowiek a środowisko.
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• 4 czerwca 2004 roku – konferencja naukowa z okazji XV
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Przedsiębiorcy wobec standardów ekologicznych nowej Europy.
• 4 czerwca 2004 roku – XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Środowisko a zdrowie dziecka.
• 16 września 2004 roku – Biblioteki państwowych wyższych
szkół zawodowych i archiwa zakładowe w Unii Europejskiej.
• 23–26 września 2004 roku – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka miejska, stan obecny oraz perspektywy rozwoju.
• 9 października 2004 roku – Od logiki zysku do logiki odpowiedzialności.
• 19–21 listopada 2004 roku – Krajoznawstwo na Dolnym
Śląsku.
• 27 listopada 2004 roku – Znaczenie Ruchu Europa Donna
w walce z rakiem piersi w Europie i Polsce.
• 19 kwietnia 2005 roku – IV Ogólnopolskie Forum Młodych Propaganda i manipulacja polityczna.
• 18 czerwca 2005 roku – Kolokwium w 15. rocznicę istnienia samorządu terytorialnego.

• 13–14 października 2005 roku – Przedsiębiorczość studentów – teoria i praktyka.
• 25 listopada 2005 roku – Europejski Kodeks Dobrej Administracji.
• 30 listopada 2005 roku – Gromadzenie, porządkowanie,
ewidencjonowanie, udostępnianie dokumentacji w PWSZ im.
Witelona w Legnicy.
• 12–13 grudnia 2005 roku – Założenia europejskiej debaty
publicznej.
• 2–3 marca 2006 roku – Szkolenia, standardy działania,
certyfikacja – szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce.
• 5–6 kwietnia 2006 roku – Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Subregion legnicki na tle doświadczeń
ogólnopolskich.
• 27 kwietnia 2006 roku – Romowie XXI wieku – problemy
społecznej tożsamości.
• 6–9 września 2006 roku – XIV Ogólnopolska Konferencja
Archiwistów Polskich Archiwista w instytucji naukowej,
• 12 października 2006 roku – Tradycje nauki legnickiej,
konferencja z okazji 480. rocznicy powstania Uniwersytetu Legnickiego.

15 lat PWSZ im. Witelona w Legnicy

1998

2012

15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1998 –2012

Działalność naukowo-badawcza

• 18 października 2006 roku – Edukacja, wolny rynek, społeczeństwo obywatelskie – diagnoza rzeczywistości, współpraca
systemowa.
• 30 listopada 2006 roku – V Ogólnopolskie Forum Młodych
Realna demokracja, czyli funkcjonowanie samorządu lokalnego
w Polsce (obraz lokalnej sceny politycznej po wyborach).
• 6 grudnia 2006 roku – Rola KGHM Polska Miedź S.A.
w ekonomicznym i społecznym rozwoju regionu.
• 23 lutego 2007 roku – V Konferencja Szkoleniowa Wpływ
czynników biologicznych na zdrowie człowieka w środowisku życia i pracy.
• 28 lutego 2007 roku – Partnerstwo jako forma aktywnej
polityki rynku pracy.
• 12 październik 2007 roku – Partnerstwo na rzecz innowacji – wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy,

• 17 marca 2008 roku – Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim.
• 28–29 maja 2008 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie informatyki współczesnej.
• 17–20 września 2008 roku – Letnia Akademia Międzynarodowego Forum Administracji Publicznej i Zarządzania
IFPAM.
• 8–9 października 2008 roku – seminarium polsko-niemieckie pt. Administracja publiczna w Polsce i Niemczech.
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• 25 listopada 2008 roku – konferencja inaugurująca projekt
Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni.
• 11 marca 2009 roku – Aktywność społeczna podstawą społeczeństwa obywatelskiego.
• 1–2 kwietnia 2009 roku – Pedagogika paliatywna jako
specjalizacja przyszłości.
• 12 maja 2009 roku – Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego
województwa legnickiego.
• 19 maja 2009 roku – Przyroda obszarów polarnych na
przykładzie Spitsbergenu.
• 28–29 maja 2009 roku – Zastosowanie informatyki współczesnej.
• 5 czerwca 2009 roku – Zostań Przedsiębiorcą! – kampania
promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni.
• 7–9 września 2009 roku – Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki.

• 4 listopada 2009 roku – Związek Pracodawców Dolnego
Śląska z siedzibą we Wrocławiu zorganizował przy współudziale dydaktyków naszej Uczelni konferencję Polska w 2030 roku.
Wyzwania rozwojowe.
• 18–19 listopada 2009 roku – spotkanie seminaryjne Kolokwia Witeloniana zwane inaczej Kolokwiami Legnickimi. Tematem seminarium była Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej.
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• 15 grudnia 2009 roku – Trzeci sektor jako inkubator dobrych pracowników.
• 19 lutego 2010 roku – konferencja Federacji Pracodawców
Polski Zachodniej Moje kwalifikacje – moim miejscem na rynku
pracy w ramach projektu Wiedza – najlepszą inwestycją.
• 2–3 marca 2010 roku – Aktywność zawodowa i edukacyjna osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wielokulturowym.
• 27–28 maja 2010 roku – Zastosowanie informatyki współczesnej.
• 16-17 września 2010 roku – Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian.
• 22–26 listopada 2010 roku – polsko-niemieckie seminarium pt. System kształcenia w Europie. W seminarium uczestniczyli studenci z naszej Uczelni oraz z Fachhochschule der Sachsischen Verwaltung w Miśni.
• 24 listopada 2010 roku – Kolokwia Witeloniana pt. Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej.
• 5 kwietnia 2011 roku – konferencja naukowa poświęcona
770. rocznicy Bitwy na Dobrym Polu pod Legnicą, nazywanej
także pierwszą bitwą zjednoczonej Europy w obronie chrześcijaństwa. Tematem obrad była Bitwa z Mongołami na Dobrym
Polu 1241 – miejsce, tło, środowisko, relacje.
• 23 września 2011 roku – Zarządzanie nowoczesną organizacją.
• 16 listopada 2011 roku – Kolokwia Witeloniana pt. Zawód
czy kompetencje? Edukacja wobec wyzwań współczesności.
• 21 listopada 2011 roku – Zastosowanie nauk humanistycznych i ścisłych w wybranych obszarach funkcjonowania jednostki i społeczeństwa.
• 5 grudnia 2011 roku – Rola uczelni wyższej w ewolucji
procesu kształcenia i pokonywaniu barier edukacyjnych osób
niepełnosprawnych.
• 13 grudnia 2011 roku – Międzynarodowe Sympozjum
Naukowe Ruch Solidarność – kontynuacja i zaniechanie. Wydarzenie było organizowane wspólnie z Rumuńsko-Niemieckim
Uniwersytetem w Sibiu w Rumunii.
• 22 lutego 2012 roku – Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – pojęcie, istota, system.
• 24 lutego 2012 roku – konferencja Szkolnictwo zawodowe
dla przemysłu, której współorganizatorem był KGHM Polska
Miedź S.A., OHP w Legnicy, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Urząd Miasta Legnicy. Gościem konferencji był

Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki.
• 26 marca 2012 roku – Legnica. Dziedzictwo kulturowe
miasta na przestrzeni wieków.
• 12 kwietnia 2012 roku – Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego – źródła, przeciwdziałanie i konsekwencje.
• 26 kwietnia 2012 roku – sympozjum naukowe pt. Carl
i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru.
• 14 maja 2012 roku – Edukacja dorosłych i poradnictwo całożyciowe – perspektywy rozwoju i kierunki zmian.
• 5–6 września 2012 roku Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego – II.
• 13 listopada 2012 roku – Kolokwia Witeloniana pt.
…ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym: my i wy wobec Człowieka Starego.
Do najważniejszych z wymienionych przedsięwzięć można
z całą pewnością zaliczyć:
• Przedsiębiorczość studentów – teoria i praktyka – konferencja współorganizowana przez Federację Pracodawców Polski
Zachodniej, Koło Naukowe „Przedsiębiorca” przy Instytucie
Zarządzania Przedsiębiorstwem, Urząd Pracy w Złotoryi oraz
współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi.
• Europejski kodeks dobrej administracji a polska procedura
i praktyka administracyjna – konferencja zorganizowana przez
Instytut Administracji i Koło Młodych Administratywistów.
• Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego – subregion legnicki na tle doświadczeń ogólnopolskich – konferencja
zorganizowana przez Instytut Politologii pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, Wojewody Dolnośląskiego.
• Regionalny Program Wspierania Przedsiębiorczości
START – projekt dotowany przez Fundację Polskiej Miedzi
w Lubinie, realizowany przez pracowników Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem.
• Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy –
konferencja zorganizowana w ramach partnerskiego projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego wspólnie z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej.
• Geografia historyczna jako determinant rozwoju innych
dyscyplin nauki – udział w niej wzięli nie tylko geografowie
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i historycy, ale także przedstawiciele innych dyscyplin naukowych – humanistycznych, ekonomicznych i technicznych,
wszyscy, którym bliska jest idea połączenia badań nad czasem
i przestrzenią. Wśród prelegentów byli m.in. naukowcy z Izraela, Niemiec, Rumunii i Włoch.
• Kolokwia Witeloniana – zamierzeniem twórców tej formy
spotkań było stworzenie dogodnej płaszczyzny wymiany myśli
przedstawicieli nauk pedagogicznych oraz dziedzin pokrewnych. Spotkania odbywają się co roku.
• Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian – celem konferencji było przedstawienie ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowań
rozwoju regionalnego. W szczególności zaś identyfikacja eko-

było rozgraniczenie tego, co jest legendą, co prawdą, a co jedynie
fikcją literacką w odniesieniu do legnickiej bitwy. W konferencji
uczestniczyli też uczniowie legnickich szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli przysłuchiwać się obradom, zdobywając wiedzę na temat tego historycznego wydarzenia.
• Ruch Solidarność – kontynuacja i zaniechanie – trzydziesta rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego stała się
pretekstem do dyskusji o dorobku ruchu solidarnościowego w naszym kraju, a także jego wpływie na inne państwa bloku komunistycznego. Organizatorzy pragnęli w ten sposób zwrócić uwagę
nie tylko na historię NSZZ „Solidarność”, ale także pokazać aktualność społecznego przesłania Sierpnia ’80 i potrzebę autentycznego dialogu na różnych poziomach życia społecznego.

nomicznych, społecznych i technologicznych szans i zagrożeń
rozwoju regionu legnickiego. Dodatkowo uczestnicy próbowali
określić scenariusz dalszego rozwoju naszego regionu w tych
dziedzinach.
• Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241 – miejsce, tło,
środowisko, relacje – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 770. rocznicy Bitwy pod Legnicą umożliwiła przede wszystkim
pozyskanie wiedzy oraz wymianę refleksji naukowców, badaczy
oraz historyków. Zgromadzeni naukowcy oceniali wpływ bitwy
na dzieje Polski i Europy. Konferencja adresowana była przede
wszystkim do przedstawicieli świata naukowego oraz osób zainteresowanych historią regionu, Polski i Europy. Celem konferencji

• Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu – konferencja była
jedną z nielicznych inicjatyw o charakterze ogólnopolskim
umożliwiającą pozyskanie wiedzy oraz wymianę refleksji przedstawicieli przemysłu, samorządów różnych szczebli, szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. Zgromadzeni specjaliści
oceniali obecną sytuację w szkolnictwie zawodowym i podejmowali próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu system
ten zaspokaja potrzeby przemysłu. Istotą organizowanego przedsięwzięcia było partnerstwo na rzecz powiązania szkolnictwa
zawodowego z sektorem gospodarczym, w tym z reprezentantami pracodawców, samorządów oraz innych organizacji i instytucji, tak by wypracować efektywne relacje pomiędzy nauką
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i biznesem. W obradach uczestniczyło ponad 400 przedstawicieli firm różnych gałęzi przemysłu oraz szkół zawodowych.
Od marca 2009 w strukturze organizacyjnej PWSZ im. Witelona Legnicy funkcjonuje nowy dział – Dział Badań, Projektów
i Współpracy, który koncentruje się na pozyskiwaniu funduszy
unijnych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy realizowała dzięki temu projekty naukowo-badawcze ze środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Były to:
• Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim – celem projektu
było dostarczenie wiedzy niezbędnej do wsparcia mobilności
zawodowej oraz tworzenia warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. W szczególności dostarczenie
informacji niezbędnych do budowy i modyfikacji oferty edukacyjnej, dostarczenie przesłanek niezbędnych do powiązania
oferty kształcenia zawodowego z potrzebami pracodawców,
analiza funkcjonowania poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
Upowszechnianie rezultatów prowadzone było przez publikacje
i kolportaż raportów, seminaria oraz za pośrednictwem Internetu.
• Partnerstwo na rzecz innowacji – wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy –
projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.6. Celem
projektu było podniesienie potencjału społecznego subregionu
legnickiego w sferze innowacji poprzez organizowanie partnerstwa na rzecz innowacji w sektorze MSP, w szczególności
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Istotą
projektu było poznanie barier społecznych, kulturowych, organizacyjnych i finansowych ograniczających innowacyjność w subregionie legnickim oraz takie działania o charakterze interdyscyplinarnym, których efektem będzie wzrost potencjału regionu.
Realizacja projektu miała na celu uzyskanie aktualnej i możliwie
pełnej wiedzy na temat barier innowacyjności występujących
w małych i średnich przedsiębiorstwach w subregionie legnickim i promocji regionalnej strategii innowacyjnej. Ponadto realizacja projektu wsparła działania zmierzające do zintensyfikowania partnerstwa pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami
samorządu terytorialnego i sektorem biznesu (10 firm).
• Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście
uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa

legnickiego – celem projektu było podniesienie potencjału społecznego subregionu legnickiego w sferze innowacji poprzez
organizowanie partnerstwa na rzecz innowacji w sektorze MSP,

w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
odpadami. Projekt został tak skonstruowany, aby na przykładzie
obowiązków i możliwości wynikających z potrzeb i uwarunko-

wań prawnych w zakresie ochrony środowiska zbudować partnerstwo na rzecz innowacji pomiędzy MSP, jednostkami samorządu terytorialnego oraz społecznościami lokalnymi.
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• Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego
uczelni – PWSZ im. Witelona w Legnicy występowała w projekcie jako partner wraz z PWSZ Głogów (lider), KGHM Letia
Park Technologiczny oraz Grinsby Instytute. Misją projektu
było zapewnienie kształcenia na poziomie europejskim przy
uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej. Do tak sformułowanej misji przyporządkowano cel ogólny projektu, to jest stworzenie atrakcyjnych warunków studiowania dla całego środowiska lokalnego. Opracowano również cele szczegółowe projektu,
czyli m.in. wsparcie działalności Akademickiego Biura Karier
(warsztaty indywidualne, grupowe, przygotowanie praktyk i staży studenckich), współpraca z pracodawcami, przygotowanie
wspólnych materiałów informacyjno-naukowych, przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego dla pracodawców, stworzenie nowej jakości kształcenia (e-learning, blended learning,
nowoczesne techniki prowadzenia dydaktyki) oraz podniesienie
jakości nauczania poprzez wsparcie kadry dydaktycznej.
• Wiedza najlepszą inwestycją – realizowany projekt był
przedsięwzięciem partnerskim Federacji Pracodawców Polski
Zachodniej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
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Witelona w Legnicy. Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25–64 lat (oraz osób nieuczących się
w wieku 18–24 lat) w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych w oparciu o wysokiej jakości usługi doradcze. Doradztwo,
będące kluczowym elementem projektu, obejmowało wybór
ścieżki kształcenia formalnego w kontekście aktualnych potrzeb
regionalnego i lokalnego rynku pracy, jak również przyczyniało
się do zwiększenia świadomości roli kształcenia ustawicznego
w podnoszeniu konkurencyjności pracowników.
• Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów
z pracodawcami – projekt realizowany jest od 17 maja 2010
roku do 30 września 2014 roku. Celem projektu jest podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych studentów
do wymagań i nowych trendów na rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców w kształtowanie procesu dydaktycznego;
przygotowanie oferty edukacyjnej skierowanej do studentów
niepełnosprawnych poprzez organizację warsztatów, ułatwienie
kontaktu z pracodawcami, zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych; zorganizowanie kursów fakultatywnych przygotowujących do pisania prac dyplomowych, opracowania dokumentów

Działalność naukowo-badawcza

aplikacyjnych, umiejętności autoprezentacji, poradnictwa z zakresu pracy, psychologii zachowań, sztuki negocjacji i erystyki;
integracja środowiska lokalnego poprzez współpracę z pracodawcami i innymi uczelniami.
• Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi – celem projektu jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez
PWSZ im. Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk
Pedagogicznych w wybranych placówkach oświatowych. Grupę
docelową stanowi 80 osób. Projekt realizowany jest w latach
2012 – 2014.
• Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi – Państwo
wa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy samodzielnie realizuje przedmiotowy projekt, którego celem jest
wsparcie i rozwój zawodowy w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi wśród przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi znajdującymi się na terenie całej Polski.
Grupę docelową stanowi 60 osób w tym 14 kobiet. Projekt realizowany jest w okresie 1 sierpnia 2012 – 31 lipca 2014 roku.
W celu zapewnienia najlepszej jakości i właściwej realizacji
wyżej wymienionych przedsięwzięć Uczelnia zawarła umowy
o współpracy z kilkoma ośrodkami akademickimi, m.in. z Akademią Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Międzynarodową
Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Umowy obejmują obszary, które dotyczą realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, to jest organizacji kursów, konferencji, seminariów, sympozjów i wykładów.
Celem jest również współdziałanie w zakresie realizacji zadań podnoszących jakość kształcenia, m.in. poprzez wymienne
odbywanie staży dydaktycznych w swoich jednostkach, wymianę kadry dydaktycznej, wzajemne wykorzystanie bazy dydaktycznej do realizacji zajęć programowych w ramach poszczególnych kierunków studiów, prowadzenie wspólnej działalności
wydawniczej.
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P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od początku swojego istnienia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi i naukowymi w kraju
i za granicą.
Współpraca zagraniczna jest jednym z priorytetów działalności Uczelni. Kontakty z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami partnerskimi stwarzają studentom możliwość rozwoju
pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas
wyjazdów stypendialnych, jak w ramach wykładów i kursów organizowanych w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Wszelkie sprawy w zakresie wymiany studentów, pracowników oraz programów i projektów edukacyjnych o międzynarodowym charakterze realizuje Biuro Współpracy z Zagranicą.
Biuro powstało we wrześniu 2000 roku i podlega Prorektorowi
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą należy:
– prowadzenie spraw związanych z udziałem Uczelni
w Programie Uczenie się przez całe życie – Erasmus, Polsko-Francuskim Funduszem Współpracy i innymi programami europejskimi,
– udostępnianie informacji o programach europejskich,
– wdrażanie i bieżąca obsługa Europejskiego Systemu
Punktów Kredytowych (ECTS),
– obsługa współpracy zagranicznej i krajowej realizowanej
w ramach umów międzyuczelnianych,
– prowadzenie spraw związanych z pobytem obcokrajowców odbywających na Uczelni studia lub staże naukowe,
– prowadzenie korespondencji w zakresie współpracy zagranicznej,
– gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni,
– aktualizacja serwisu internetowego Biura Współpracy
z Zagranicą.
Aktywność Uczelni w wymiarze międzynarodowym jest
zbieżna z polityką państwa i skupia się na krajach Unii Europejskiej i pretendujących do przystąpienia do tej wspólnoty.
Nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami
akademickimi i naukowymi jest jednym z głównych obszarów
działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Współpraca z zagranicznymi partnerami odbywa
się w ramach programu Erasmus – Uczenie się przez całe życie.
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Na lata 2003–2007 Uczelnia uzyskała Kartę Erasmusa
uprawniającą do wnioskowania o granty w zakresie: wymiany
studentów, wykładowców, organizacji wymiany, wprowadzenie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) jako
systemu ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytych
w uczelni partnerskiej, opracowania programów nauczania przy
współudziale uczelni z krajów europejskich, organizacji zajęć
dydaktycznych, opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla międzynarodowej grupy

studentów. W efekcie tych starań PWSZ im. Witelona w Legnicy otrzymała ponad 90 000 euro (na wprowadzenie ECTS oraz
organizację wymiany kadry i studentów) z programu Sokrates-Erasmus.
Uczelnia otrzymała też nową, rozszerzoną Uczelnianą Kartę
Erasmus na lata 2007–2013.
Obecnie Uczelnia współpracuje w ramach programu Erasmus – Uczenie się przez całe życie z następującymi partnerami
zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy bilateralne.

Kraj
Belgia

Uczelnia
XIOS University College Limburg

Bułgaria
Cypr
Dania
Francja
Grecja
Grecja
Hiszpania

The Technical University of Gabrovo
European Univeristy Cyprus in Nicosia
International Business Academy in Kolding
Universite Jean Monnet –Saint Etienne - Institut
Universitaire de Technologie Roanne
University of Piraeus
University of the Peloponnese
Universidad de Almeria

Litwa

International School of Law and Business in Vilnus

Litwa
Niemcy
Niemcy
Niemcy

Klaipeda State College
Hochschule Bremem
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Niemcy
Niemcy

Fachhochschule Nordhausen
Fachhochschule Schmalkalden

Niemcy

Bergische Universität Wuppertal

Portugalia

Instituo Politécnico de Portalalegre

Rumunia
Rumunia
Słowacja
Słowacja
Turcja

1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia
Romanian American University in Bucharest
Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Košicach
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Cukurova University in Adana

Kierunki studiów
Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia, Turystyka
i Rekreacja, Pedagogika, Politologia
Administracja, Zarządzanie, Ekonomia
Administracja, Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia
Zarządzanie, Ekonomia, Politologia
Administracja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Zarządzanie, Ekonomia
Informatyka
Informatyka
Administracja, Zarządzanie, Ekonomia
Administracja, Zarządzanie, Ekonomia, Turystyka
i Rekreacja, Politologia
tylko praktyki studenckie
Informatyka
Administracja
Informatyka, Ekonomia, Turystyka i Rekreacja,
Pedagogika, Filologia
Administracja
Administracja, Informatyka, Zarządzanie,
Ekonomia, Turystyka i Rekreacja
Administracja, Zarządzanie, Ekonomia, Filologia,
Politologia
Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia, Turystyka
i Rekreacja
Administracja
Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia
Administracja
Pedagogika
Turystyka i Rekreacja
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Turcja
Turcja

Cumhuriyet University Sivas
Izmir University

Turcja
Turcja

Mustafa Kemal University in Hatay
Selcuk University in Konya

Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów, tak aby każdy zainteresowany student, który
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zna język obcy, miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej
z uczelni partnerskich.
Działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy w zakresie wymiany studentów została doceniona w wydawanej co roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikacji pt. Erasmus w Polsce. Uczelnia została
wymieniona wśród 15, które są rekordzistkami w przyjmowaniu
studentów z zagranicy.
W roku akademickim 2008/2009 Uczelnia przyjęła 30-osobową grupę studentów z Turcji. Zawarte umowy bilateralne
umożliwiły w roku akademickim 2009/2010 wyjazd: 20 studentów na studia ( Belgia – 2 osoby, Francja – 2 osoby, Niemcy –
5 osób, Turcja – 11 osób), 4 studentów na praktykę zagraniczną
( Francja – 1 osoba, Niemcy – 1 osoba, Turcja – 2 osoby),
2 wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, 2 wyjazdy szkoleniowe (Czechy – 1 osoba,
Niemcy – 1 osoba).
Do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy przyjechało w roku akademickim 2009/2010 19 studentów z Turcji (5 studentów z Cumhuriyet University w Sivas
oraz 14 studentów z Selcuk University w Konya).
W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011
z wyjazdu na studia za granicę skorzystało 5 studentów (Belgia –
1 osoba, Niemcy – 4 osoby). W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy gościła 9 studentów z Turcji (4 studentów z Cumhuriyet University w Sivas oraz 5 studentów z Selcuk
University w Konya).
Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy współpracuje z instytucjami niemieckimi, francuskimi, czeskimi – są to m.in.:
– IHK-Bildungszentrum GMBH w Dreźnie – Niemcy,
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Administracja
Administracja, Informatyka, Zarządzanie,
Ekonomia, Filologia
Administracja, Turystyka i Rekreacja, Filologia
Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia, Politologia

– Fachhochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung
w Brühl – Niemcy,
– Heimvolkshochschule St. Hedwighaus w Öerlinghausen –
Niemcy,
– Hochschule w Ludwigsburgu – Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Finanzen – Niemcy,
– Fachhochschule der Sachsischen Verwaltung w Miśni –
Niemcy,
– Uniwersytet w Hradec Kralove – Pedagogicka Faculta –
Czechy.

W ramach współpracy realizowane są wspólne badania
i konferencje naukowe oraz organizowane praktyki zagraniczne
dla studentów Uczelni i wymiana kadry naukowo-dydaktycznej.
Dzięki stażom, praktykom i studiom za granicą studenci mają
możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej zachodnich systemów samorządowych i rządowych. Jest to także doskonała okazja do podniesienia swych umiejętności językowych.

Współpraca zagraniczna

Dzięki tej współpracy udało się zrealizować wiele międzynarodowych projektów. 14 i 15 kwietnia 2005 roku – odbywała się
w Centrum Konferencyjnym Fundacji dla Porozumienia Europejskiego „Krzyżowa” Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
Reformy i struktury administracyjne w Polsce i Niemczech – analiza porównawcza. Organizatorami obrad były Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Fachhochschule
Ludwigsburg. Konferencja była pierwszym tak dużym przedsięwzięciem, które zrealizowano wspólnie w ramach współpracy
międzynarodowej trwającej od kilku lat, a na jej otwarcie przybył
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr Helmut Schöps.
Kolejnym przykładem takich działań był wspólny projekt
naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy i Fachhochschule der Sachsischen Verwaltung w Miśni, który został zrealizowany w październiku 2008 roku. Zorganizowano wówczas seminarium pn. Administracja publiczna
w Polsce i Niemczech. Studenci PWSZ zapoznawali się z niemieckim systemem samorządowym, a następnie studenci Fachhochschule der Sachsischen Verwaltung gościli w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, by z kolei poznać zadania gmin samorządowych w Polsce, procedury
związane z wyborami samorządowymi oraz strukturę i funkcjonowanie Urzędu Miasta Legnicy.
Ważnym wydarzeniem w 2008 roku były również obrady
Międzynarodowego Forum Administracji Publicznej i Zarządzania IFPAM, którego gospodarzem była nasza Uczelnia. IFPAM
to organizacja skupiająca wyższe uczelnie o profilu prawno-administracyjnym i ekonomicznym z różnych państw, głównie
europejskich, m.in. z Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Holandii, Bułgarii, Francji, Rosji, Słowacji i Uzbekistanu.
Obrady miały na celu stworzenie instytucjonalnej i merytorycznej platformy do realizacji międzynarodowych projektów
badawczych z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych oraz
analizy możliwości ubiegania się przez Forum o status Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w ramach powstającego Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii.
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B

iblioteka rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku.
Pierwsza siedziba znajdowała się w legnickim Zamku
Piastowskim. Książnica służy potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych.
W ciągu dwunastu lat w Bibliotece zgromadzono ponad
68 000 woluminów w języku polskim i językach obcych. Biblioteka prenumeruje 124 tytuły czasopism w wersji drukowanej,
8 tytułów w wersji elektronicznej oraz archiwa elektroniczne
czasopism. Łącznie zgromadzono 38 182 egzemplarzy czasopism. Ponadto gromadzone są zbiory specjalne, w skład których
wchodzą: dyskietki, kasety audio, kasety video, mapy, płyty
CD i DVD. Obecnie zgromadzonych jest ponad 2500 jednostek
zbiorów specjalnych.
Uczelniana Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana.
Dysponuje 42 stanowiskami komputerowymi oraz 2 laptopami
ze stałym dostępem do Internetu oraz licencjonowanych baz.
Od 2000 roku Biblioteka posiada program komputerowy Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB.
W 2011 roku Biblioteka dokonała reinstalacji systemu Prolib na
nowoczesną wersję Marc21.
W Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej osoby
niepełnosprawne mają do dyspozycji dwa stanowiska komputerowe wyposażone w sprzęt umożliwiający korzystanie z części
zasobów bibliotecznych i internetowych. Stanowiska dla osób
niepełnosprawnych ruchowo wyposażone są w specjalistyczny
sprzęt:
– mysz-piłka (trackball dużych rozmiarów) dwufunkcyjna
z możliwością obsługi ręką i nogą,
– klawiatura ze specjalną ramką-nasadką metalową z otworami,
– klawiatura brajlowską z wyświetlaczem brajlowskim dla
niewidomych BraillePen12,
– drukarka brajlowską Mountbatten Brailler MB Writer
Plus drukująca tekst w alfabecie Braille’a.
– elektroniczne lupy Quoicklook Otuch.
Źródłem wiedzy o zasobie bibliotecznym jest moduł OPACWWW, który udostępnia informacje o zbiorach poprzez
katalogi on-line. Daje to możliwość przeszukiwania bazy w dowolnym miejscu i czasie, co czyni Bibliotekę bardziej przyjazną
dla użytkownika.
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Od 2008 roku Biblioteka udostępnia elektroniczne pełnotekstowe bazy czasopism:
– Wirtualna Biblioteka Nauki: Elsevier, EBSCO, Nature,
Science, Springer, SCOPUS, Web of Knowledge, Wiley-Blackwell,
– PROQUEST.
EBSCO i PROQUEST – to największe konsorcja informacyjne oferujące elektroniczny dostęp do baz zawierających pełnotekstowe czasopisma naukowe, obejmujące szeroki zakres
dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne,
biomedyczne i wiele innych.
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od stycznia 2010 roku ma możliwość korzystania z nowych elektronicznych baz czasopism wchodzących
w skład ogólnokrajowej licencji akademickiej.
Poniższe bazy finansowane są przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i udostępniane są w ramach Biblioteki
Wirtualnej Nauki: Elsevier, Nature, Science, Springer, Web of
Knowledge, SCOPUS oraz Wiley-Blackwell.
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W 2010 roku Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy
uzyskała dostęp do czytelni internetowej ibuk.pl. Serwis ten
umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Publikacje znajdujące się w ibuk-u to głównie podręczniki akademickie,
publikacje naukowe z zakresu humanistyki, nauk społecznych,
ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.
W lutym 2010 roku Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy przystąpiła do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki
Cyfrowej ( DBC) działającej przy Politechnice Wrocławskiej.
Zasoby DBC od 2009 roku widoczne są w EUROPEANIE –
europejskiej multimedialnej bibliotece cyfrowej, udostępniającej blisko 5 milionów obiektów cyfrowych ze zbiorów
bibliotek i instytucji dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE (m.in. Biblioteki Brytyjskiej w Londynie oraz Luwru
w Paryżu).
Na podstawie zawartych umów studenci Uczelni mogą korzystać również ze zbiorów bibliotek wrocławskich: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki
Wrocławskiej oraz Biblioteki Filii Politechniki Wrocławskiej
w Legnicy i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego.
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Zasoby Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 2000-2012
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Wykres 9. Przyrost woluminów w latach 2000–2012
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Wykres 12. Ilość artykułów wprowadzonych do bazy komputerowej w latach 2004–2012
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Biblioteka uczelniana

Archiwum PWSZ im. Witelona w Legnicy
Archiwum zostało utworzone i zorganizowane w 2001 roku.
Misją Archiwum jest zachowanie ciągłości historii Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez
dbałość o dokumenty przez nią wytworzone.
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Podstawowe zadania realizowane przez Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
obejmują trzy zasadnicze sfery. Pierwsza z nich związana jest
z nadzorem archiwalnym i dotyczy kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Druga obejmuje opiekę nad narastającym zasobem archiwalnym. Trzecia skupia przede wszystkim
zadania dotyczące odnajdywania i udostępniania dokumentacji,
współpracy z różnego typu instytucjami oraz sporządzania informacji naukowej.
Archiwum gromadzi, zabezpiecza, przechowuje, opracowuje,
udostępnia oraz nadzoruje postępowanie z dokumentacją powstałą w wyniku działalności oraz w związku z działalnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Obecnie Archiwum posiada 28 485 jednostek archiwalnych.
Najliczniejszą grupę dokumentacji stanowią akta osobowe
studentów wraz z pracami dyplomowymi, inżynierskimi i licencjackimi, noszącymi znamiona prac naukowych (16 612 jednostek
aktowych) oraz akta osobowe studentów skreślonych (7484 jednostek aktowych), które są przechowywane do 50 lat.
Zasób Archiwum jest otwarty dla wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z dorobkiem i historią Uczelni oraz
skorzystać z różnego rodzaju informacji z zakresu admini-
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Wykres 13. Przyjęcie dokumentacji w latach 2002–2012
Przyjęcie dokumentacji według kategorii archiwalnej
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Wykres 14. Przyjęcie dokumentacji według kategorii archiwalnej
w latach 2002–2012

stracji, bezpieczeństwa publicznego, demografii, socjologii, ekonomii, edukacji, ekologii, prawa, zarządzania, kultury, turystyki, gospodarki, stosunków międzynarodowych
itp. zawartych w pracach dyplomowych studentów PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
Archiwum ściśle współpracuje z kilkunastoma instytucjami
krajowymi o pokrewnym charakterze, m.in. z Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy i we Wrocławiu,
Uniwersytetem Wrocławskim, Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi w Głogowie, Tarnowie i Jeleniej Górze oraz
Polską Akademią Nauk.
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D

ziałalność wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy skupia się przede
wszystkim na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
studentów. Uczelnia publikuje w ramach własnej serii wydawniczej podręczniki, skrypty, zeszyty naukowe, monografie
i materiały pokonferencyjne.
W ramach Serii Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazuje się co roku kilka
nowych pozycji książkowych.
Od 2007 roku ukazują się „Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, w których prezentowane są artykuły, referaty, rozważania naukowe
młodej kadry dydaktycznej Uczelni. Dotychczas ukazało się
już siedem numerów „Zeszytów Naukowych”. Wydawnictwo
jest recenzowane i już trwają prace redaktorskie nad kolejnymi
wydaniami.
W ramach Serii Wydawniczej ukazały się m.in. następujące
pozycje książkowe:
• Legnica jako ośrodek naukowy, tradycje i współczesność,
Kazimiera Jaworska.
• Zarządzanie przedsiębiorstwem, teoria i praktyka, pod
red. Krzysztofa Safina.
• Zarządzanie kadrami, Maria W. Kopertyńska.
• Album absolwentów 2002.
• Edukacja w PWSZ na tle rozwiązań europejskich, pod red.
Jacka Sroki.
• Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, pod red. Teresy Łoś-Nowak i Adrianny Dudek.
• Prawo konsumenckie. Zarys wykładu, Tadeusz Kierzyk.
• Przedmioty humanistyczne w gimnazjum, pod red. Marii
J. Zajączkowskiej.
• Podstawy prawa pracy. Zarys wykładu, Janusz Żołyński,
Lucyna Szot.
• Historia instytucji politycznych, wyd. I, Kazimiera Jaworska, Stanisław Dąbrowski.
• Polska myśl polityczna XX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem. Tom 1 od XIX do 1939 r., Jerzy Juchnowski, Wojciech Karlicki, Janusz Tomaszewski.
• Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją,
wyd. I , Izabela Bernatek-Zaguła, Iwona Biedroń.
• Album absolwentów 2003.
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• Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,
pod red. Krzysztofa Safina.
• Kierunki i uwarunkowania wykorzystania środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez beneficjantów w województwie dolnośląskim, pod red. Krzysztofa Safina.
• Oblicza demokracji. Demokracja lokalna a demokracja
globalna, pod red. Ryszarda Herbuta.
• Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku, Jerzy Wyrzykowski,
Ryszard Błacha.

• Album absolwentów 2005.
• Gry i zabawy integracyjne, wyd. II, Tadeusz Fąk, Anita
Kaik-Woźniak,
• Witelon. Życie i działalność naukowa, wyd. II, pod red.
Stanisława Dąbrowskiego.
• Systemy operacyjne Windows oraz Microsoft Office 2000
w praktyce, Renata Supranowicz, Leszek Łozowski.
• Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka.

• Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski
na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Józefa Zarzecznego.
• Podstawy prawa cywilnego, część ogólna. Prawo rzeczowe , Edward Biegun, Julian Jezioro, Tadeusz Kierzyk, Katarzyna
Smolny.
• 5 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 1998–2003.
• Album absolwentów 2004.
• Witelon. Życie i działalność naukowa, wyd. I, pod red. Stanisława Dąbrowskiego.
• Gry i zabawy integracyjne, wyd. I, Tadeusz Fąk, Anita
Kaik-Woźniak.
• Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii, Janusz Żołyński.
• Historia instytucji politycznych, wyd. II, Kazimiera Jaworska, Stanisław Dąbrowski.

• Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją,
wyd. II , Izabela Bernatek-Zaguła, Iwona Biedroń.
• Marketing usług w teorii i praktyce, Jolanta Radkowska,
Krzysztof Radkowski.
• Podstawy pracy z bazami danych MS Access 2003, Renata
Supranowicz, Leszek Łozowski.
• Album absolwentów 2006.
• Witelon. Życie i działalność naukowa, wyd. III, pod red.
Stanisława Dąbrowskiego.
• Prawo podatkowe w Polsce i w Unii Europejskiej, Rafał
Lipniewicz.
• Zbiór zadań z rachunkowości. Część I, wyd. I, pod red.
Ireny Izbiańskiej.
• Podstawy metod probabilistycznych, Ryszard Rębowski.
• Tradycje nauki legnickiej, pod red. Stanisława Dąbrowskiego.
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• Turystyka i rekreacja w okresie letnim.
• Podstawy turystyki, Janusz Czerwiński.
• „Zeszyty Naukowe” nr 1, pod red. Stanisława Dąbrowskiego i Jana Bocia.
• „Zeszyty Naukowe” nr 2, Społeczne problemy pedagogiki
i psychologii, pod red. Marii J. Zajączkowskiej.
• KGHM Polska Miedź S.A. Geneza i współczesność, pod
red. Stanisława Dąbrowskiego.
• PWSZ im. Witelona w Legnicy na przestrzeni lat 1998–
2007.
• Gry i zabawy integracyjne, wyd. III , Tadeusz Fąk, Anita
Kaik-Woźniak.
• Wprowadzenie do arytmetyki finansowej, Ryszard Rębowski.
• Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją,
wyd. III , Izabela Bernatek-Zaguła, Iwona Biedroń.
• Album absolwentów 2007.
• Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym, pod red. Ryszarda Herbuta, Adama
Kubowa, Lilly B. Paszkiewicz, Jana Wojtasia.
• Historia instytucji politycznych, wyd. III , Kazimiera Jaworska, Stanisław Dąbrowski.
• Przedsiębiorczość studentów, teoria i praktyka, pod red.
Krzysztofa Safina.
• Zastosowanie informatyki współczesnej, pod. red. Krzysztofa Kolbusza.
• „Zeszyty naukowe” nr 3, pod red. Krystyny Choma-Moryl.
• „Zeszyty naukowe” nr 4 , pod red. Rafała Lipniewicza.
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w latach 1998–2008. Raport.
• 10 lat PWSZ im. Witelona w Legnicy 1998–2008.
• Album absolwentów 2008.
• Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim. Diagnoza zapotrzebowania na pracę, pod red. Adama Kubowa, Jolanty
Radkowskiej, Krzysztofa Radkowskiego.
• Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim. Diagnoza instrumentów wsparcia, pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek,
Roberta Siarkiewicza.
• Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim. Diagnoza po-

trzeb edukacyjnych i zawodowych, pod red. Agaty Bulicz, Lilly
B. Paszkiewicz, Jana Wojtasia, Józefa Zarzecznego.
• Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim. Raport końcowy,
pod red. Adama Kubowa, Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Jana
Wojtasia, Józefa Zarzecznego.
• Matematyka dyskretna dla informatyków, Ryszard Rębowski.
• Zbiór zadań z metod probabilistycznych, Ryszard Rębowski.

• Zbiór Zadań z rachunkowości. Część I, wyd. II, pod red.
Ireny Izbiańskiej.
• Windows Vista oraz Microsoft Office 2007 Professional
w praktyce, Renata Supranowicz, Leszek Łozowski.
• Metody sztucznej inteligencji dla inżynierów, Marek Kurzyński.
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• Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków,
Ryszard Rębowski.
• Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej, Joanna Helios.
• Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, Zbigniew Pulka.
• Wybrane zagadnienia matematyki, wyd. I , Karol Selwat.
• Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski, Dariusz Sobotkiewicza.
• Album absolwentów 2009.
• Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków,
Janina Płaskonka i Ryszard Rębowski.
• Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, pod red. Marcina Kuleszy.
• Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze,
pod red. Joanny Szczepankiewicz-Battek.
• Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych, pod red. Joanny Szczepankiewicz-Battek.
• Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Rafał Lipniewicz.
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• Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce,
wyd. I , Arkadiusz Urbanek.
• Zbiór kazusów z prawa cywilnego, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz.
• Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego
roku, wyd. I, Janina Płaskonka, Karol Selwat.
• Poczucie sensu życia a wsparcie społeczne Amazonek, Katarzyna Sępowicz-Buczko.
• Album absolwentów 2010.
• Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny.
• Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii
integralnej, Jerzy Semków, Jan Wojtaś.
• „Zeszyty Naukowe” nr 5.
• Człowiek w sytuacji (bez)nadziei, konteksty teoretyczne
i praktyczne, Renata Bibik, Arkadiusz Urbanek.
• Methods and techniques of cyberspace research. Theory
and practice, ed. Luba Jakubowska.
• Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu, Luba Jakubowska.

Działalność wydawnicza

• Zbiór zadań z rachunkowości, zadania i przykłady, Teresa
Cebrowska, Irena Izbiańska, Joanna Koczar, Bożena Rudnicka.
• Praktyczne wykorzystanie systemu Windows 7 oraz pakietu
Microsoft Office 2010, Renata Supranowicz, Leszek Łozowski.
• Album absolwentów 2011.
• Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego
roku, wyd. II , Janina Płaskonka, Karol Selwat.
• „Zeszyty Naukowe” nr 6.
• Wybrane zagadnienia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w teorii i praktyce, Jan Adamkiewicz.
• Wybrane zagadnienia matematyki, wyd. II, Karol Selwat.
• Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995–
2009, Bogumiła Wątorek, Przemysław Siudak.
• Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia, Jan Wojtaś.
• Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce,
wyd. II, Arkadiusz Urbanek.
• Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241, miejsce, tło,
środowisko, relacje, pod red. Kazimiery Jaworskiej.
• Zarządzanie kryzysowe. Tom 1 – uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne, pod red. Barbary Kaczmarczyk
i Bernarda Wiśniewskiego.
• Zarządzanie kryzysowe. Tom 2 – diagnoza rozwiązań
praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, pod red.
Barbary Kaczmarczyk i Bernarda Wiśniewskiego.
• Determinanty rozwoju regionalnego, stan obecny i kierunki zmian, Magdalena Dąbrowska, Renata Gnitecka.
• Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, pod red. Jerzego Semkowa i Jana Pazgana.
• „Zeszyty Naukowe” nr 7.
Ponadto w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazuje się „Kwadrans Akademicki. Biuletyn
informacyjny PWSZ im. Witelona w Legnicy” traktujący o ważnych wydarzeniach z życia Uczelni. Pismo wydawane jest od października 2002 roku. Dotychczas ukazało się już 108 wydań.
Dwa lata dłuższą historię ma „PoŻAKadło – pismo studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy”. Kiedy powstało w 2000
roku nazywało się „Życiem Studenckim”. Dotąd ukazały się
52 numery pisma.
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P

aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy, rozumiejąc potrzeby lokalnego rynku pracy,
prowadzi kursy, szkolenia i studia podyplomowe, które
pozwalają podnosić kwalifikacje zawodowe i zdobywać nowe
umiejętności. Dzięki tej formie kształcenia Uczelnia przyczynia
się do wzrostu aktywności uczenia się mającego na celu rozwój
wiedzy, kompetencji i umiejętności w perspektywie osobistej,
obywatelskiej, społecznej oraz zorientowanej na zatrudnienie.
Studia podyplomowe
PWSZ im. Witelona w Legnicy prowadzi studia podyplomowe od 1999 roku. Studia takie stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy. Uczelnia prowadzi także
podyplomowe studia specjalizacyjne, które koncentrują się na
wybranych, specjalistycznych aspektach danej dziedziny. Przy
założeniu posiadania przez słuchacza ogólnej wiedzy i doświadczenia, pogłębiają one jego umiejętności z wybranego obszaru.
Studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy pozwalają nabyć zarówno
umiejętności teoretyczne, jak i praktyczne w trakcie tworzenia specjalistycznych projektów. Są to studia realizowane
w krótszym czasie poprzez intensywny tok nauki.
Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry (w zależności od kierunku), odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio dwa razy w miesiącu.
Studia Podyplomowe w PWSZ im. Witelona w Legnicy
ukończyło od momentu ich uruchomienia 1264 osób.
Aktualna lista studiów podyplomowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy obejmuje następujące studia:
● Tłumacz języka niemieckiego,
● Tłumacz języka angielskiego,
● Kadry i płace,
● Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej w administracji publicznej,
● Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
● Zarządzanie nieruchomościami,
● Bezpieczeństwo i higiena pracy,
● Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej firmie,
● Zarządzanie i marketing,
● Zarządzanie jakością w organizacji,
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●
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Działalność gospodarcza – podejmowanie i prowadzenie,
Podyplomowe studia kwalifikacyjne socjoterapia,
Rachunkowość i podatki,
Edukacja wczesnoszkolna,
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Akademia Sieci Cisco

Na Uczelni funkcjonuje Lokalna Akademia CISCO, która podlega Akademii Regionalnej na Politechnice Wrocławskiej.

Akademia Sieci Cisco to ogólnoświatowy program edukacyjny, którego celem jest nauczenie, jak projektować, budować
i administrować sieciami komputerowymi zgodnie z aktualną
wiedzą i potrzebami rynków pracy.
Uczestnicy Akademii biorą udział w kursach prowadzonych
przez wykwalifikowanych instruktorów. Korzystając z materiałów dostępnych on-line, nowoczesnych narzędzi interaktywnych
i symulatorów oraz wykonując praktyczne zadania w specjalnie
przygotowanych do tego celu laboratoriach, zdobywają niezbędną wiedzę do podjęcia pracy związanej z ICT (Information and
Communication Technologies) w dowolnym sektorze gospodarki.

15 lat PWSZ im. Witelona w Legnicy

1998
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15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1998 –2012

Formy dodatkowego kształcenia

Lokalna Akademia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy dysponuje specjalistycznym laboratorium, kompleksowo wyposażonym w nowoczesny sprzęt
sieciowy firmy Cisco, dostępnym dla wszystkich uczestników
kursów. Dzięki temu każdy absolwent, który ukończy program
Akademii, zdobywa znaczne doświadczenie w pracy z takimi
urządzeniami jak routery czy przełączniki sieciowe w środowisku zbliżonym do warunków rzeczywistych, jakie napotkać
może w swoim miejscu pracy. Zadaniem stawianym Akademii
jest przygotowanie każdego uczestnika kursu do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu. Pierwszym kursem oferowanym
przez naszą Akademię jest Cisco CCNA Exploration.
Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu w ośrodku certyfikacyjnym Cisco na całym świecie.

– niemieckiego,
– rosyjskiego.
Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany w Polsce z dowolnego języka na poziomie B1 jest takim samym egzaminem jak
egzamin zdany z tego samego języka na tym samym poziomie
np. w Niemczech.

Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przeprowadza również egzaminy ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer
Driving Licence). Certyfikat ten zaświadcza, że jego posiadacz
potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych
umiejętności jest realizowana w formie 7 egzaminów, w tym
1 teoretycznego i 6 praktycznych.

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne TELC
PWSZ im. Witelona w Legnicy jako Autoryzowane Centrum
Egzaminacyjne TELC przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy –
Common European Framework of Reference. Egzaminy te kładą
szczególny nacisk na komunikację językową. Certyfikaty można
uzyskać z następujących języków:
– angielskiego,
– francuskiego,
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Kurs języka japońskiego
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywają się cykliczne zajęcia z języka japońskiego.
Uczestnictwo w kursie językowym jest bezpłatne oraz fakultatywne. Z oferty mogą skorzystać wszyscy studenci.
W ramach zajęć uczestnicy kursu poznają podstawowe elementy języka japońskiego, tj. gramatykę, słownictwo, pismo
japońskie ( kana, katakana, hiragana). Zapoznają się także z obowiązującymi w języku japońskim głównymi zwrotami umożliwiającymi porozumienie się w pracy, w sklepie czy w urzędzie.
Oprócz zajęć teoretycznych kursanci uzyskują także niepowtarzalną okazję poznania i zrozumienia niezwykłej, oryginalnej kultury japońskiej. Charakterystyczne dla Japonii są takie
dziedziny sztuki jak origami (sztuka składania papieru), suiseki
(sztuka artystycznego eksponowania kamieni i skał) oraz bonsai
(sztuka pielęgnowania drzewek).

Formy dodatkowego kształcenia

Na zakończenie nauki każdy słuchacz kursu otrzymuje wydany przez ambasadę japońską certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka w stopniu komunikatywnym.

Kurs pilota wycieczek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy organizuje coroczne kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych – pilota wycieczek.
Kurs pilotów wycieczek kończy się egzaminem wewnętrznym, co pozwala przystąpić do egzaminu państwowego. W ramach zajęć słuchacze kursu poznają m.in. geografię atrakcji
turystycznych Polski i Europy, obsługę ruchu turystycznego –
prezentacja metodyki obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych ze szczególnym uwzględnieniem roli pilota wycieczki.
Ponadto uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu psychologii,
komunikacji personalnej, prawa czy pierwszej pomocy medycznej.

Kurs Business English LCCI
Wydział Zarządzania i Informatyki prowadzi kursy językowe
Business English LCCI levels 1–3 przygotowujące do egzaminów przeprowadzanych przez The London Chamber of Commerce & Industry. Celem kursu jest sprawdzenie umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w biznesie. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie
pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości
merytorycznej wypowiedzi w zależności od sytuacji.

15 lat PWSZ im. Witelona w Legnicy
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15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1998 –2012

Nagrody i osiągnięcia

P

omimo swojej niezbyt długiej historii Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała
wiele nagród i wyróżnień.
W 1999 roku uczelnia po raz pierwszy uczestniczyła
w V Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED ’99,
zdobywając od razu główną nagrodę i wyprzedzając wiele renomowanych uczelni wyższych. Podczas XII Dolnośląskich Prezentacji Edukacyjnych TARED 2006 Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała wyróżnienie za
udział i aktywność studentów w promowaniu uczelni.
Corocznie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uczestniczy w targach edukacyjnych organizowanych w Głogowie, Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Nowej
Soli i we Wrocławiu. Ciekawie prezentowana oferta edukacyjna i atrakcyjne stoiska ekspozycyjne zaprocentowały licznymi nagrodami – w Głogowie w czasie Targów Edukacyjnych
w 2003 roku oraz dwukrotnie podczas Legnickich Targów
Edukacyjnych 2004 i 2005 roku, kiedy to Uczelnia zajęła
pierwsze miejsca za aranżację stoiska targowego w kategorii
szkół wyższych.
Uczelnia honorowana była także wielokrotnie za działalność inwestycyjną. Budynek główny przy ul. Sejmowej 5A
został wyróżniony nagrodą w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta RP „Modernizacja Roku 2000” w kategorii
„Obiekty nauki” oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku
2001”. Również za adaptację garaży na Centrum Konferencyjno-Widowiskowe Uczelnia została wyróżniona tytułem „Modernizacja Roku 2002” w kategorii „Obiekty szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego”. Za remont i modernizację
budynku nr 3 przy ulicy Sejmowej 5C PWSZ im. Witelona
w Legnicy otrzymała nagrodę „Modernizacja Roku 2005” w kategorii „Obiekty szkolnictwa”. Uczelnia została doceniona także w 2007 roku, kiedy to zdobyła drugą nagrodę „Dolnośląska
Budowa Roku 2005–2006” w kategorii obiektów zabytkowych
za remont i modernizację powojskowych koszar przy ulicy Sejmowej.
W roku 2005 Kapituła rankingu szkół wyższych „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” przyznała Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy drugie miejsce w Polsce
wśród uczelni tego typu. Również w 2005 roku Uczelnia została wyróżniona „Dolnośląskim Kluczem Sukcesu” w kategorii
„Najlepsza instytucja lub inicjatywa edukacyjna”.
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Nagrody i osiągnięcia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy została też laureatem Rankingu „Gepardy Biznesu” za najdynamiczniejszą firmę edukacyjną.
W rankingu „Newsweek Polska” z roku 2008 Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła
się na drugim miejscu wśród państwowych wyższych szkół
zawodowych w Polsce (na 36. wśród wszystkich uczelni).
Redakcja „Newsweeka” uwzględniła w swoim rankingu 120
uczelni wszystkich typów w kraju. Pod uwagę brano m.in.
odsetek absolwentów zatrudnionych w firmach oraz liczbę
absolwentów w latach 1996 –2006.
Z kolei w Rankingu Szkół Wyższych 2009 przeprowadzonym przez dziennik „Polska The Times” oraz Akademickie
Centrum Informacyjne w Poznaniu Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa im. Witelona w Legnicy znalazła się na pierwszym
miejscu wśród państwowych wyższych szkół zawodowych
w Polsce.
Czołową pozycję zajęła PWSZ im. Witelona w Legnicy także
w raporcie przeprowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy”
o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Polsce za
rok 2009.
W 2009 Uczelnia została też nagrodzona wyróżnieniem „Pozytywista Roku 2008”.
W 2011 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w wydawanej co roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikacji pt. Erasmus w Polsce została
wymieniona w zestawieniu 15 uczelni, które są rekordzistkami
w przyjmowaniu studentów z zagranicy.
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Nagrody i osiągnięcia

W 2011 roku w Warszawie ogłoszono wyniki 12. edycji
Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanego wspólnie
przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zajęła 3. miejsce wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.
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W roku 2012 w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz
miesięcznika „Perspektywy” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zajęła 4. miejsce w połączonym
zestawieniu niepublicznych uczelni zawodowych i państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce (3. miejsce wśród
PWSZ).

Nagrody i osiągnięcia

W roku 2011 roku Uczelnia zyskała certyfikat w I edycji
konkursu „Uczelnia Liderów”, organizowanym przez Fundację
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public
Relations Przemysław Ruta Communication pod honorowym
patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy otrzymała przy tym nagrodę nadzwyczajną – wyróżnienie „Primus”. Przyznano je za najwyższą liczbę punktów rankingowych.
Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”
przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy tytuł „Efektywna Firma 2010”. Tym samym nasza
Uczelnia została wyróżniona spośród 30 tysięcy podmiotów gospodarczych.
Tytuł przyznano za efektywną działalność i osiągnięcie
w trzyletnim okresie 2007–2009 wysokiego stosunku zysku
netto do przychodów operacyjnych. Ranking przygotowano
w oparciu o dane finansowe złożone przez firmy w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Podczas konferencji Pełno(s)prawny student, która odbyła
się w Krakowie 15 listopada 2011 roku i zgromadziła przedstawicieli ośrodków akademickich z całego kraju, zostały zaprezentowane wyniki raportu dostępności stron internetowych
uczelni dla osób niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad
wydarzeniem organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Barbara Kudrycka. Strona PWSZ im. Witelona w Legnicy znalazła się na wysokim, 8. miejscu, wyprzedzając nie tylko
wiele witryn PWSZ w Polsce, ale również najlepsze uczelnie
techniczne.
W roku 2012 Uczelnia została laureatem drugiej edycji konkursu certyfikacji szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod honorowym
patronatem Parlamentu Europejskiego i otrzymała certyfikat
„Uczelnia Liderów”. Została także uhonorowana wyróżnieniem
„Primus” za uzyskanie w procedurze konkursowej najwyższej
liczby punktów rankingowych.
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Kultura i życie studenckie

S

tudia to czas zdobywania wiedzy, którą młodzi ludzie
będą wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. To
także czas, kiedy nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie. Sprzyjają temu wspólne imprezy, podczas których codzienne obowiązki schodzą na plan dalszy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od momentu powstania
pielęgnuje akademickie tradycje i formy życia studenckiego.
Dlatego pełni rolę ważnego ośrodka kulturowego nie tylko na
mapie Dolnego Śląska, ale także w skali kraju.
Na przestrzeni czternastu lat funkcjonowania Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy społeczność akademicka miała okazję uczestniczenia w różnego rodzaju
inicjatywach i projektach w postaci wystaw, wernisaży, koncertów, festiwali czy prelekcji wielu znanych ludzi kultury, sztuki
i nauki. Były to m.in.:
• 28 października 1998 roku – pierwsze otrzęsiny studentów
WSZ w Legnicy.
• 16–17 maja 1999 roku – pierwsze Juwenalia studentów
WSZ w Legnicy.
• 26 listopada 1999 roku otrzęsiny studentów.
• 9–10 maja 2000 roku – Juwenalia.
• 2– 4 listopada 2000 roku – I Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Legnicy.
• 12 marca 2001 roku – wykład prof. Bronisława Geremka.
• 16–17 maja 2001 roku – Juwenalia.
• 31 maja – 1 czerwca 2001 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legnica 1241 – 760. Rocznica Bitwy pod
Legnicą.
• 5–6 października 2001 roku – Dolnośląski Festiwal Nauki.
• 8 listopada 2001 roku – otrzęsiny studentów.
• 18–20 stycznia 2002 roku – Konferencja Samorządów
Studenckich PWSZ w Polsce.
• 8–9 maja 2002 roku – Juwenalia.
• 11–12 października 2002 roku – Dolnośląski Festiwal Nauki.
• 8 listopada 2002 roku – Polska –Rosja. U progu dwudziestolecia międzywojennego (marzec 1917 – marzec 1921), prof.
dr hab. Stanisław Dąbrowski.
• 14 listopada 2002 roku – otrzęsiny studentów.
• 27–29 listopada 2002 roku – III Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
w Legnicy.
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Kultura i życie studenckie

• 12 grudnia 2002 roku – konkurs krasomówczy dla studentów.
• 7–8 maja 2003 roku – Juwenalia.
• 11 czerwca – 6 lipca 2003 roku – wystawa pt. Wiosna jesienią przygotowana przez Berlińskie Muzeum Kultury.
• 14 października 2003 roku – O wyprawie na szczyt K2,
relacja z przygotowań do wyprawy Krzysztofa Wielickiego.
• 5 listopada 2003 roku – otrzęsiny studentów.
• 7–8 listopada 2003 roku – I Festiwal Piosenki „Pryzmat”
z gwiazdą Antoniną Krzysztoń.
• 13 stycznia 2004 roku – Moje pasje, podróżnik Oskar
Orzechowski.

• 10 marca 2004 roku – Jubileuszowe refleksje, Joanna Siedlecka, reporterka, pisarka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich.
• 16–28 maja 2004 roku – …myśląca Europa, wystawa fotogramów Arturo Mori.
• 8 czerwca 2004 roku – Statuty wrocławskiej kapituły katedralnej z roku 1482–82 – ważne zabytki kultury śląskiej.
• 17–19 listopada 2004 roku – II Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat” z gwiazdą Tomaszem Kamińskim.
• 7 marca 2005 roku – O rozwoju prawdziwej turystyki
w Polsce, Marek Staffa.
• 11 kwietnia 2005 roku – spotkanie z Aleksandrem Lwowem, taternikiem i himalaistą .
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• 14–21 maja 2005 roku – wystawa filatelistyczna Filatelistyka uczy i bawi III.
• 3 czerwca – 15 października 2005 roku – wystawa pt. Walka o niepodległość ciąg dalszy.
• 16–17 listopada 2005 roku – III festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat” z gwiazdą zespołem Raz, dwa, trzy.
• 28 listopada – 31 grudnia 2005 roku – wystawa pt. …i przestaliśmy być ludźmi, Archiwum Federalne Niemiec przy współpracy Stowarzyszenia Miejsce Pamięci o Ruchach Wolnościowych w Niemieckiej Historii.
• 12 stycznia 2006 roku – wystawa pt. Dolny Śląsk. Polska,
Europa, świat na widokówkach z mapami, mgr Marek Rabski.
• 19 stycznia 2006 roku – Krzyże pokutne, Andrzej Scheer.
• 12 kwietnia 2006 roku – wystawa pt. Architektoniczne impresje, Honorata Kulig.

• 26 kwietnia 2006 roku – I Kabareton z gwiazdą kabaretem
DNO.
• 1 czerwca 2006 roku – Rejs morski po Polinezji Francuskiej, Waldemar Carbuch i mgr Jerzy Stefaniak.
• 28 czerwca 2006 roku – koncert Piotra Rubika Golgota
Świętokrzyska.
• 5 października 2006 roku – VI Tydzień Kultury Japonii.
• 16–16 listopada 2006 roku – IV Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat” z gwiazdą Grzegorzem Turnauem i Jackiem
Królikiem.

Kultura i życie studenckie

• 7 grudnia 2006 roku – wystawa fotografii pt. Sudeckie rezydencje i krajobrazy, dr Romuald Łuczyński.
• 10 stycznia 2007 roku – Łowicki pielgrzym kajakiem
do Watykanu w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Kamil Sobol.
• 20 marca 2007 roku – występ kabaretu 2 Magdy Show.
• 3 czerwca 2007 roku – Koncert Nieszpory Ludźmierskie
Jana Kantego Pawluśkiewicza.
• 6 czerwca 2007 roku – wystawa pt. Wiara Mike’a Abrahamsa.
• 6 października 2007 roku – VII Tydzień Kultury Japońskiej.
• 14–15 listopada 2007 roku – V Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat” z gwiazdą zespołem Pod Budą.
• 20 listopada 2007 roku – wystawa Szkice legnickie, Grzegorz Fijałkowski.
• 21 listopada 2007 roku – Potęga Chin, dr Janusz Czerwiński.
• 8 grudnia 2007 roku – VIII Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Seniorów OPEN w Karate Kyokushin.
• 19 lutego 2008 roku – akcja poboru krwi „Wampiry na
PWSZ”.
• 20 lutego 2008 roku – Syberia – świat równoległy, prelekcja dr Marii J. Zajączkowskiej.
• 4 kwietnia 2008 roku – otwarcie wystawy rysunków Michała Narewskiego pt. Zapatrzenie.
• 10–13 kwietnia 2008 roku – XXV Mistrzostwa Polski
Szkół Wyższych w Siatkówce Mężczyzn.
• 22 kwietnia 2008 roku – „Wampiry na PWSZ”.
• 3 maja 2008 roku – Studencka Majówka.
• 14–16 maja 2008 roku – Juwenalia.
• 17–18 maj 2008 roku – koncerty z okazji 10-lecia PWSZ.
• 17–22 czerwca 2008 roku – wystawa pt. Moja filatelistyka.
• 9–10 października 2008 roku – XI Dolnośląski Festiwal
Nauki, edycja legnicka odbywa się pod hasłem Legnickie zagłębie minerałów.
• 16 października 2008 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon Jazz Night”, Sławek Dudar Quartet z gościnnym udziałem
Natalii Grosiak.
• 20–25 października 2008 roku – VIII Tydzień Kultury Japońskiej.
• 24 października 2008 roku – prelekcja ambasadora Japonii
w Polsce Ryuichi Tanabe.

• 29 października 2008 roku – konferencja naukowa pt. Kultura studencka wczoraj i dziś.

• 29 października 2008 roku – Piosenki z trumienki, wieczór
z Maciejem Zembatym.
• 10 listopada 2008 roku – wieczornica z okazji Święta Niepodległości.

• 12–13 listopada 2008 roku – otrzęsiny.
• 13 listopada 2008 roku – akcja poboru krwi „Wampiry na
PWSZ”.
• 18 listopada 2008 roku – noc filmowa.

15 lat PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Kultura i życie studenckie

• 20–21 listopada 2008 roku – VI Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat”.
• 21 listopada 2008 roku – występ Katarzyny Groniec w ramach VI Festiwalu Piosenki Studenckiej „Pryzmat”.
• 27 listopada 2008 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Night”, gwiazdą wieczoru była Katarzyna Mirowska z zespołem Sławek Dudar Quartet.
• 6 stycznia 2009 roku – akcja poboru krwi „Wampiry na
PWSZ”.
• 11 stycznia 2009 roku – XXVII finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
• 20 stycznia 2009 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Night”, zespół B.U.M. Trio z Wrocławia, gościnnie z zespołem wystąpił saksofonista Sławomir Dudar.
• 16 lutego 2009 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Night”. Zagrał zespół HooDoo Band, któremu towarzyszył
saksofonista Sławomir Dudar.
• 17 lutego 2009 roku – pokaz filmu Kapłan pojednania.
• 12 marca 2009 roku – w legnickim klubie A2 odbył się
koncert alternatywnego popu w wykonaniu zespołu Czesława
Mozila, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy objęła to wydarzenie muzyczne swym patronatem.
• 17 marca 2009 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Night”, podczas którego wystąpiła Katarzyna Stankowska.
• 18 marca 2009 roku – prelekcja z cyklu Ludzie z pasją nt.
Tybet – kraj na dachu świata, gościem spotkania był dr Łukasz
Wall.
• 27 marca 2009 roku – wernisaż prac fotograficznych Anny
Walczyk ukazujących losy chrześcijan na Bliskim Wschodzie pt.
Zjednoczeni w Chrystusie.
• 7 kwietnia 2009 roku – noc filmowa.
• 28 kwietnia 2009 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Night”, wystąpił Mikołaj Budniak Quintet.
• 2 maja 2009 roku – majówka studencka.
• 12 maja 2009 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Night”, wystąpiła Natalia Grosiak z zespołem Mikromusic.
• 13 maja 2009 roku – przedbiegi juwenaliowe, Turniej Gier
Komputerowych.
• 14 maja 2009 roku – prelekcja prof. Vladimira Serdecznego z partnerskiego Uniwersytetu Technicznego w Roanne.
• 14 maja 2009 roku – wykład Felicity Peters, złotniczki
z Australii.
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• 15–16 maja 2009 roku – Legnicki Festiwal Srebra, rektor
PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski objął patronatem honorowym to wydarzenie.
• 19 maja 2009 roku – wykład dr. hab. Henryka Marszałka i dr. Mirosława Wąsika pt. Przyroda obszarów polarnych na
przykładzie Spitsbergenu.
• 20 maja 2009 roku – akcja poboru krwi „Wampiry na
PWSZ”.
• 20 maja 2009 roku – zorganizowano pokaz filmu niemego
Gorączka szachowa i muzyki wykonywanej na żywo w ramach
projektu VIDEOART.
• 21– 22 maja 2009 roku – Juwenalia, zagrali Jay Delano,
Tiddey, Carsten Hell & Kolina, Alchemist Project, East Clubbers, DJ W, Strachy na Lachy, COMA, Muhy, Siddhartha,
Hope.
• 25 maja 2009 roku – zamknięcie wystawy prac fotograficznych Anny Walczyk pt. Zjednoczeni w Chrystusie ukazującej
losy chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
• 27 maja 2009 roku – XXXI Dolnośląskie Spotkanie Regionalne Wielokulturowość Dolnego Śląska.
• 6 czerwca 2009 roku – wystawiono spektakl pt.(nie)ocaleni grupy teatralnej Persona Non Grata.
• 9 czerwca 2009 roku – koncert jazzowy z cyklu „Witelon
Jazz Session”.
• 13 października 2009 roku – wernisaż wystawy pt. Hiroszima – Nagasaki w ramach IX Tygodnia Kultury Japońskiej.
• 13 października 2009 roku – prelekcja Pawła Wiszniuka,
studenta japonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pt. HiroshimaNagasaki: historia zniszczenia w ramach IX Tygodnia Kultury
Japońskiej.
• 21 października 2009 roku – otrzęsiny,
• 27 października 2009 roku – akcja poboru krwi „Wampiry
na PWSZ”.
• 27 października 2009 roku – koncert z cyklu „Witelon Music Night”, zagrał Sławek Dudar Quartet, któremu towarzyszyli
Natalia Grosiak oraz Maciek Mazurek.
• 9 października 2009 roku – akademia z okazji 91. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
• 12 listopada 2009 roku – konkurs wiedzy historycznej
z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
• 15–30 listopada 2009 roku – mikołajkowa zbiórka pieniędzy dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy.

Kultura i życie studenckie

• 18–19 listopada 2009 roku – VII Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat”.
• 19 listopada 2009 roku – koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina w ramach VII Festiwalu Piosenki Studenckiej „Pryzmat”.
• 24 listopada 2009 roku – koncert z cyklu „Witelon Music
Night”, wystąpił Lena Romul Quintet.
• 4 grudnia 2009 roku – przekazanie prezentów dla wychowanków oraz podsumowanie mikołajkowej akcji charytatywnej
„Studenci dzieciom”.
• 8 grudnia 2009 roku – koncert z cyklu „Witelon Music
Night”, zagrał zespół Coffe Break.
• 17 grudnia 2009 roku – prelekcja dr. Romualda Łuczyńskiego pt. Koronowane głowy na Dolnym Śląsku w XIX w.
• 18 grudnia 2009 roku – promocja książki Beaty Tadli pt.
Pokolenie ’89, czyli dzieci PRL-u w wolnej Polsce.
• 10 stycznia 2010 roku – XVIII finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
• 26 stycznia 2010 roku – koncert z cyklu „Witelon Music
Night”, wystąpiła Monika Kręt z zespołem Sławek Dudar Quartet.

• 9 lutego 2010 roku – koncert z cyklu „Witelon Music
Night”, wystąpił Collective Jazz Quartet.
• 18 marca 2010 roku – „Wieczór z kabaretem”, wystąpiły
kabarety Klakier z Kalisza, Bartki, Dno z Dąbrowy Górniczej.
• 23 marca 2010 roku – koncert z cyklu „Witelon Music
Night”, wystąpił zespół Digit All Love z Wrocławia.
• 8–9 maja 2010 roku – II Giełda Minerałów i Skamieniałości oraz Wyrobów Jubilerskich.
• 11 maja 2010 roku – Turniej Gier Komputerowych.
• 12 maja 2010 roku – akcja poboru krwi „Wampiry na
PWSZ”.
• 13 maja 2010 roku – Maraton Uśmiechu.
• 17 maja 2010 roku – projekcja filmu niemego z muzyką na
żywo pt. Gabinet dr. Caligarii.
• 18 maja 2010 roku – koncert z cyklu „Witelon Music
Night”, wystąpiła Martyna Jakubowicz.
• 18 maja 2010 roku – prelekcja Zeev Cinnamona pt. Tajemnice wina.
• 18 maja 2010 roku – „Qulturalia”, w ramach których miał
miejsce występ wrocławskiej grupy improwizacyjnej KWIK.
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Kultura i życie studenckie

• 19 maja 2010 roku – turniej w kółko i krzyżyk.
• 20–21 maja 2010 roku – koncerty w ramach Juwenaliów
2010.
• 22 maja 2010 roku – sesja naukowa w ramach Legnickiego Festiwalu Srebra, patronat honorowy nad tym wydarzeniem
objął rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy.
• 19 czerwca 2010 roku – koncert plenerowy z cyklu „Witelon Music Night”, wystąpił zespół z Górnego Śląska Enerjazzer
Band.
• 19 października 2010 roku – „Witelon Music Night”, wystąpił zespół HooDoo Band.
• 20 października 2010 roku – Kameralna Wielka Improwizacja Kabaretowa, tzw. KWIK.

• 23–24 października 2010 roku – Puchar Polski w Scrabble.
• 15–16 listopada 2010 roku – VIII Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat”.
• 16 listopada 2010 roku – występ Roberta Kasprzyckiego.
• 27–28 listopada 2010 roku – III Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich.
• 30 listopada 2010 roku – „Witelon Music Night”, występ
Mikromusic.
• 14 grudnia 2010 roku – „Witelon Music Night”, występ
zespołu Sławek Dudar Quartet.
• 25 stycznia 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ
zespołu Freeway Quintet.
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• 22 lutego 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ zespołu Ania Kłys Band.
• 8 marca 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ zespołu Delirium Band.
• 7 kwietnia 2011 roku – I Międzynarodowy Konkurs
Skrzypcowy „Młody Paganini”.
• 13 kwietnia 2011 roku – kabaret 6-PAK, Paweł Reszela,
kabaret Limo z Gdańska.
• 19 kwietnia 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ
Elżbiety Dębskiej.
• 10 maja 2011 roku – wystawa prac malarskich dr. hab. Łukasza Morawskiego.
• 16 maja 2011 roku – turniej „Kółko i krzyżyk”.
• 18–20 maja 2011 roku – Juwenalia.

• 31 maja 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ zespołu Kasa Chorych.
• 10–11 września 2011 roku – Puchar Polski w Scrabble.
• 12 października 2011 roku – Wieczór Kabaretowy.
• 18 października 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ Renaty Przemyk.
• 23 października 2011 roku – zamknięcie wystawy Kierunek Sztuka.
• 29 listopada 2011 roku – „Witelon Music Night”, występ
zespołu Neo Retros.
• 16–17 listopada 2011 roku – IX Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat”.

Kultura i życie studenckie

• 17 listopada 2011 roku – występ zespołu Czerwony Tulipan.
• 13 grudnia 2011 roku – wernisaż wystawy pt. Postulaty
sierpniowe.
• 13 grudnia 2011 roku – wernisaż wystawy pt. Zimna wojna.
• 14 grudnia 2011 roku – „Ludzie z pasją”, spotkanie z mgr.
inż. Filipem Rodzikiem.
• 24 stycznia 2012 roku – „Witelon Music Night”, występ
zespołu Mikromusic.
• 21 lutego 2012 roku – „Witelon Music Night”, występ zespołu Kłos & Dąbrowski Project.
• 20 marca 2012 roku – „Witelon Music Night”, występ zespołu Flowers.
• 17 kwietnia 2012 roku – „Witelon Music Night”, występ
zespołu Mariusz Florczyk & Flores Band.
• 12 maja 2012 roku – Jaworskie Koncerty Pokoju.

• 24–25 maja 2012 roku – Juwenalia 2012.
• 29 maja 2012 roku – „Witelon Music Night”, występ Sławka Wierzcholskiego & Nocnej Zmiany Bluesa.
• 31 maja 2012 roku – „Ludzie z pasją”, spotkanie Maciejem
Korbasem.
• 2 czerwca 2012 roku – Jaworskie Koncerty Pokoju.
• 16 czerwca 2012 roku – Jaworskie Koncerty Pokoju.
Inicjatorem wielu przedsięwzięć jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy oraz studenci udzielający się w organizacjach studenckich. Swoją pracę Samorząd rozpoczyna corocznie

od organizacji otrzęsin. Oprócz „zwykłych” dyskotek organizowano takie imprezy jak andrzejki, dyskoteka walentynkowa, halloweenowa, karnawałowa czy z okazji Dnia Kobiet. Każda z nich
odbywała się w specyficznym klimacie.
Samorząd Studencki organizuje także cyklicznie Noce Filmowe w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im.
Witelona w Legnicy. Ich tematyka była różnorodna: „Mikołajkowa noc filmowa”, „Noc z horrorem”, „Noc z komedią”. Każda
z nich cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów.
Samorząd organizował także Turnieje Gier Komputerowych.

RUSS wielokrotne była organizatorem Wieczorów Kabaretowych. Do udziału w nich zapraszano kabarety studenckie
z Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Głogowie,
Wałbrzychu, Jeleniej Górze i oczywiście Legnicy. Podczas kabaretonu gościliśmy gwiazdy polskiej sceny kabaretowej – Nic
Się Nie Stało, Kabaret Skeczów Męczących, DNO, Noł Nejm
oraz Paranienormalni.
Głównym punktem prac RUSS jest organizacja corocznego
święta studenckiego – juwenaliów, podczas których wystąpiło
wiele znanych gwiazd polskiej oraz zagranicznej sceny muzycznej: Jay Delano, Tiddey, Carsten Hell & Kolina, Alchemist
Project, East Clubbers, DJ, Strachy na Lachy, COMA, Muhy,
Siddhartha, Hope, Kult, Urszula, Lady Pank, Kto To, Łzy, Maryla Rodowicz, Culture, Akcent, D-Bomb, Code Red, Uniting
Nations, East Clubbers, Paprika Korps, Szymon Wydra, Ira, Myslovitz, Pidżama Porno, Big Cyc, Dżem.
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Kultura i życie studenckie

W ostatnich tygodniach listopada każdego roku RUSS organizowała na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy mikołajkową akcję charytatywną „Studenci – Dzieciom”.
Członkowie RUSS oraz studenci czynnie wspierają Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat”. Od wielu lat uczestniczą
w przygotowaniach organizacyjnych, a nierzadko sami prezentują swoją twórczość podczas przeglądu.
Samorząd Studencki bierze czynny udział w promowaniu
wizerunku Uczelni, m.in. podczas takich imprez jak Targi Edukacyjne, Dni Otwartych Drzwi naszej Uczelni. Samorząd jest
także wydawcą pisma studenckiego „PoŻAKadło” poruszającego tematy dotyczące Uczelni oraz jej studentów, a także sprawy
pozauczelniane.
Niezwykle ważną i szlachetną inicjatywą Samorządu Studenckiego są cykliczne akcje zbiórki krwi – „Wampiry na
PWSZ” pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego
Dawcy Krwi. Każdorazowo w wyniku przeprowadzonej akcji
udaje się uzyskać od 30 do 40 litrów tego drogocennego płynu.
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach
naukowych prężnie działających przy poszczególnych wydziałach. Koła naukowe zrzeszają najbardziej aktywnych studentów
zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w danej dziedzinie. Obecnie na Uczelni działa:
– Koło Naukowe Młodych Administratywistów,
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– Koło Naukowe „Ordo et Ius”,
– Koło Naukowe Ochrony Konsumenta,
– Koło Naukowe Miłośników Ziemi ,
– Koło Naukowe „Pro Publico Bono”,
– Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego,
– Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej,
– Koło Naukowe „Amicus Arte”,
– Koło Naukowe „Negocjator”,
– Koło Naukowe Młodych Pedagogów „Alternatywa”,
– Koło Naukowe Młodych Politologów,
– Koło Naukowe Przyjaciół Organizacji Narodów Zjednoczonych,
– Koło Naukowe Informatyki Współczesnej,
– Koło Naukowe Grafiki Komputerowej,
– Koło Naukowe „Economicus”,
– Koło Naukowe „Manager”.
Studenci mogą także rozwijać swoje pasje sportowe w Klubie Uczelnianym AZS, turystyczne w Akademickim Klubie
Turystycznym oraz dyskusyjne w Akademickim Klubie Filmu
Pedagogicznego im. Janusza Korczaka PWSZ im. Witelona
w Legnicy.
Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy działa od 2001 roku. Startuje w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej, w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych.
Nasi sportowcy często stawali na podium tych rozgrywek.

Kultura i życie studenckie

Medalami mogą się poszczycić siatkarze, siatkarki, koszykarki, karatecy, tenisiści stołowi, pływacy, przełajowcy, piłkarze
ręczni, piłkarze nożni. Od kilku lat zajmujemy czołowe miejsca
w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Szkół Wyższych
(w kategorii PWSZ). Klub ma bogate doświadczenia i sukcesy
organizacyjne. Kilkakrotnie był organizatorem Mistrzostw Polski w Siatkówce Mężczyzn, Mistrzostw PWSZ, rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej czy Sztafetowych Biegów
Ulicznych.
Klub Uczelniany organizuje także prelekcje i spotkania
ze znanymi sportowcami i działaczami AZS.
Akademicki Klub Turystyczny (AKT) powstał w 2002
roku. Klub skupia studentów, którzy chcą samorealizować się
na polu turystyczno-krajoznawczym przy organizacji i uczestnictwie w imprezach, takich jak: spływy kajakowe, górskie wędrówki, rajdy ekstremalne, wycieczki krajoznawcze. Statutowe
cele to: upowszechnianie i podnoszenie wiedzy o różnych formach wypoczynku czynnego, popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych i estetycznych, organizacja różnych form
turystyki kwalifikowanej, szerzenie i rozwijanie umiejętności
turystycznych poprzez uczestnictwo i organizację imprez turystycznych, których adresatem są studenci całej Uczelni.
Działalność Akademickiego Klubu Filmu Pedagogicznego im. Janusza Korczaka PWSZ im. Witelona w Legnicy
sprowadza się do organizowania cyklicznych spotkań z ludźmi nauki, interdyscyplinarnych wykładów i konwersatoriów,
organizacji sympozjów i seminariów pedagogicznych oraz
emisji filmów pedagogicznych i szkoleniowych adresowanych
do teoretyków i praktyków, jak również studentów kierunków
pedagogicznych i nauczycielskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Godną podkreślenia inicjatywą promocji niekoniecznie
najbardziej popularnych nurtów muzycznych w środowisku są
organizowane od 2008 roku koncerty z cyklu „Witelon Music
Night”. Są to koncerty, które maja pokazać studentom różne pozadyskotekowe i czasem niedoceniane nurty muzyczne.
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Finanse Uczelni

G

ospodarka finansowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 r.
o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z póź. zm.)
oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych ( Dz. U. nr 246, poz. 1796) w ramach środków
pochodzących z dotacji budżetowych, uzyskanych z opłat za
kształcenie, darowizn oraz innych przychodów z prowadzonej
działalności.
Ewidencją i obsługą finansowo-księgową uczelni oraz sporządzaniem sprawozdań i planów finansowych zajmuje się
Kwestura. Podstawowym zadaniem Kwestury jest prowadzenie rachunkowości Uczelni w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe, rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej
i finansowej.
Aktywa i pasywa
Wartość aktywów i pasywów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzrosła w ciągu czternastu
lat funkcjonowania Uczelni niemal dziesięciokrotnie. Na koniec 1998 roku ( po 6 miesiącach działalności) majątek Uczelni
wynosił 12 457,7 tys. zł. W tej kwocie znalazła się darowizna
Skarbu Państwa wartości 10 545 tys. zł. Można więc przyjąć, że
w pierwszym roku działalności PWSZ im. Witelona w Legnicy
aktywa wynosiły niespełna 2 mln zł.
Na koniec roku 2007 majątek Uczelni w aktywach wyniósł
już 97 856,3 tys. zł, w tym majątek trwały to ponad 80 mln zł.
W roku 2008 odnotowano dalszy wzrost potencjału gospodarczego Uczelni. Bilans sporządzony na koniec roku 2008
po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 107 782 345,28 zł.
W stosunku do poprzedniego okresu suma bilansowa wzrosła
o 10,14%, tj. o 9 926 039,18 zł. Wzrosły zarówno aktywa trwałe
o 9,23%, tj. o 7 408 965,42 zł, jak i aktywa obrotowe o 14,33%.
Ponadto w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 5 856 665,5 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok
wykazało wzrost kapitału własnego o kwotę 7 378 527,70 zł, zaś
rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 2 453 540,79 zł.
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W strukturze pasywów Uczelni fundusze własne w roku
2008 stanowiły 87,4%, a ich wzrost w stosunku do roku 2007
wyniósł 11,02 %.
W 2010 roku aktywa trwałe stanowiły 87,3% całego majątku
Uczelni. Widoczny był wzrost bilansowej wartości rzeczowych
składników trwałych, który w przedziale 3 lat, tj. w latach 2008–
2010, wynosił 7 407,3 tys. zł. Natomiast w grupie majątku obrotowego odnotowano spadek o 1 292,8 tys. zł (91,5% w stosunku
do roku 2009), który obejmował spadek należności o 167,1 tys.
zł i środków pieniężnych o 1 122,0 tys. zł.
W pasywach bilansu nastąpił spadek kapitałów własnych,
który w latach 2008–2010 wynosił 572,5 tys. zł.
W związku z powyższym udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku uczelni na koniec roku 2010 wyniósł 91,4%
w stosunku do ogólnej sumy aktywów. W stosunku do roku
2009 odnotowano też spadek zobowiązań krótkoterminowych
o 2 912,3 tys. zł, głównie z tytułu dostaw i usług, co było zjawiskiem korzystnym.
Rok 2010 zamknięto z bilansem po stronie aktywów i pasywów w wysokości 108 832 502,52 zł.
W roku sprawozdawczym 2011 odnotowano niewielki spadek w bilansie aktywówAki tyw
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roku działalności Uczelni (1998) wynosiły one 2 331,9 tys. zł,
a w 2007 roku już 32 711,3 tys. zł.
Najważniejszymi źródłami przychodów są dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które stanowią około 2∕3
ogółu przychodów, oraz wpływy z opłat za zajęcia dydaktyczne.
Uczelnia w 2008 roku osiągnęła przychody w wysokości
32 555,6 tys. zł, w tym: przychody z działalności podstawowej,
tj. dydaktycznej, na kwotę 31 186,2 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne w 2008 roku wyniosły 534,1 tys. zł, a wysokość
przychodów finansowych wyniosła 835,3 tys. zł.
Tak jak w latach poprzednich podstawowe źródło przychodów Uczelni stanowiła dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną w wysokości 23 051,4 tys. zł, co stanowiło 73,9%.
Pozostałe przychody to kwota 8 134,8 tys. zł stanowiąca 26,1%
przychodów ogółem, osiągnięta z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe i inne wpływy z pozostałej działalności dydaktycznej.
W 2010 roku przychody Uczelni osiągnęły 32 748 369,33 zł,
z czego przychody z działalności podstawowej (dydaktycznej)
stanowiły 31 891 376,19 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 651 419,00 zł, zaś
przychody finansowe 205 574,14 zł.
Przychody PWSZ im. Witelona w Legnicy
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W 2011 roku przychody wwyniosły
32 803 805,70 zł. Odnotowano zatem niewielki wzrost.
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Wykres 15. Aktywa PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 1998–2011

Przychody, koszty, wynik finansowy
Podobnie jak aktywa również rosły przychody Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W pierwszym
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Wykres 16. Przychody PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 1998–2011

Proporcjonalnie do przychodów rosły koszty funkcjonowania Uczelni. Kwoty wydatkowane na ten cel uzależnione są
przede wszystkim od zwiększających się zadań dydaktycznych
oraz od liczby studentów na Uczelni. W pierwszym roku działalności wynosiły tylko 1 040,2 tys. zł, a w 2007 roku wzrosły
do 24 880,3 tys. zł.
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Finanse Uczelni

W roku 2008 zrealizowano koszty w wysokości 26 699,0 tys.
zł, z czego 25 699,0 tys. zł jako koszty działalności operacyjnej
(dydaktycznej), 953,6 tys. zł jako pozostałe koszty operacyjne. Koszty finansowe wyniosły 0,3 tys. zł. Koszty poniesione
w 2008 roku stanowią niemal w całości koszty działalności dydaktycznej, tj. 96,4% w kosztach Uczelni ogółem.
Koszty działalności operacyjnej (dydaktycznej) w 2010 roku
zamknęły się kwotą 30 769,98 tys. zł i były mniejsze od planowanych o 373,7 tys. zł.KosPozostałe
kosztyw operacyjnej
wyniosły
zty PWSZ im . Witelona
Legnicy
w latach21998-2011
692 752,47 zł, a koszty finansowe
968,06 zł.

W ciągu czternastu lat funkcjonowania Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy osiągany wynik finansowy był dodatni. W tym okresie zwiększył się jednak niemal
siedmiokrotnie. Po pierwszym roku działalności Uczelni wynosił
niewiele ponad 1 291,7 tys. zł, w 2007 roku blisko osiem milionów złotych – 7 831 tys. zł, w 2008 roku Uczelnia wygenerowała zysk netto w kwocieWynik
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tys. zł, w 2010 roku zysk netto
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Wykres 17. Koszty PWSZ im. Witelona w Legnicy
w latach 1998–2011
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Nakłady inwestycyjne
Od początku swojego istnienia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przeznaczała znaczne kwoty na
inwestycje. W ciągu dziesięciu lat wyniosły one ponad 117 243,3
tys. zł. Najwięcej na inwestycje przeznaczono w 2005 roku, kiedy realizowane zadania kosztowały łącznie 32 100,9 tys. zł.
W latach 2010–2011 odnotowano znaczny spadek wydatNak łady inw es tycyjne poczynione pr zez PWSZ im . Witelona w Legnicy
ków związanych z inwestycjami.w latach 1998-2011
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Wykres 20. Nakłady inwestycyjne PWSZ im. Witelona
w Legnicy w latach 1998–2011
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Zamierzenia inwestycyjne

Remont i adaptacja budynku nr 1 na cele dydaktyczne
wraz z budową garażu podziemnego i zagospodarowaniem
dziedzińca wewnętrznego
Docelowo na terenie o ponad 9000 m2 powierzchni znajdzie
siedzibę Biblioteka uczelniana wraz z czytelniami i archiwum
oraz 28 sal dydaktycznych – w tym 5 wykładowych, 5 seminaryjnych, 7 ćwiczeniowych i 11 językowych.
Adaptacja budynku przy ul. Sejmowej 5B przyczyni się do
poprawy warunków i jakości kształcenia, zwiększy się atrakcyjność studiowania, poprawią się warunki korzystania z księgozbioru. Zwiększy się także udział PWSZ im. Witelona w Legnicy w regionalnych procesach rozwojowych oraz możliwość
studiowania młodzieży wiejskiej i z małych miast zachodniej
części województwa.
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstanie
81 nowych etatów, w tym: 60 etatów nauczycieli akademickich,
15 etatów pracowników administracyjnych, 6 etatów obsługi.
Adaptowane obiekty campusu Uczelni zachowały historyczny
układ urbanistyczno-architektoniczny, podkreślając wewnętrzny
dziedziniec. Zachowano istniejący układ dróg wewnętrznych,
tworzących pętlę wokół dziedzińca, wykonanych z kostki brukowej – granitowej odzyskanej w trakcie prowadzenia robót inwestycyjnych. Zachowana została w całości zieleń wysoka, wysadzona wzdłuż istniejących dróg wewnętrznych. Opracowany
projekt przewiduje zagospodarowanie terenu zielenią wysoką
i niską w postaci drzew, krzewów i żywopłotów.
Powierzchnia użytkowa dziedzińca wewnętrznego wynosi 12 485,00 m2. W punkcie przecięcia się centralnych osi
wejściowych do budynków zaprojektowano fontannę stanowiącą główny element dekoracyjny dziedzińca. Pod dziedzińcem wewnętrznym Uczelni zostanie wybudowany garaż podziemny o konstrukcji żelbetonowej o powierzchni użytkowej
6 580,02 m2. Budowa garażu rozwiąże problem z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych.
Projekt jest zgodny z dokumentami programowymi: Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013,
Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku,
Strategią Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004–2014.
Wartość kosztorysowa inwestycji – 96 506 673 zł.
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Adaptacja budynku przy ul. Rataja 20
na siedzibę Rektoratu
Nieruchomość zbudowana przy ul. Rataja 20, po byłym internacie Liceum Medycznego, została przekazana uczelni z przeznaczeniem na siedzibę Rektoratu. Budynek znajduje się w dzielnicy willowej Tarninów, w obrębie dawnego „Kwadratu”.
Realizacja tej inwestycji pozwoli na oddzielenie funkcji zarządczych od dydaktycznych, tj. przeniesienie Rektoratu i administracji centralnej z pomieszczeń zajmowanych obecnie w budynku głównym przy ul. Sejmowej 5A, przeznaczonych na cele
dydaktyczne.
Tu także przygotowuje się salę dla Senatu Uczelni, sale konferencyjne oraz pomieszczenia dla niektórych jednostek organizacyjnych.
Wartość zadania to 5 812 660 zł.
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Budowa
Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego
w Legnicy
Inwestycja przygotowywana jest do realizacji od 2000 roku.
Budowę zaplanowano na nieruchomości o powierzchni 1,73 ha,
zakupionej od gminy Legnica, przylegającej do Centrum Konferencyjno-Widowiskowego, położonej wzdłuż ul. Pancernej.
Teren został poddany rekultywacji współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego terenu o numerach
ewidencyjnych 202/2, 203/2, 203/5 położonego w Legnicy przy
ul. Pancernej”.
Możliwość realizacji planowanej od kilku lat inwestycji
i jednocześnie wzbogacenie infrastruktury miasta i Uczelni

Zamierzenia inwestycyjne

o salę widowiskowo-sportową, która będzie mogła pomieścić
jednocześnie ponad 3,5 tysiąca widzów, otwiera podpisany 23
maja 2012 roku Warszawie list intencyjny w sprawie wybudowania Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego w Legnicy. Pod dokumentem podpisali się Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. Ryszard
K. Pisarski, prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański
i sekretarz generalny ZPRP Marek Góralczyk.
Porozumienie ma na celu wybudowanie Regionalnego
Centrum Widowiskowo-Sportowego w Legnicy na podstawie
istniejącego projektu budowy „Kompleksu Rehabilitacyjno-Sportowego przy ul. Pancernej”, składającego się z sali sportowej i basenu. Sygnatariusze postanawiają w ten sposób podjąć
wspólnie wysiłki na rzecz stworzenia warunków umożliwiających realizację przedsięwzięcia, jakim jest budowa Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego w Legnicy.
W celu osiągnięcia tych zamierzeń strony uważają za zasadne zmianę projektu „Kompleksu Rehabilitacyjno-Sportowego
przy ul. Pancernej”, który uzyskał pozwolenie na budowę zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Legnicy.
Dzięki korzystnej lokalizacji obiektu zwiększy się komfort
studiujących, usprawni planowanie zajęć sportowych. Obiekt
będzie udostępniony szkołom, instytucjom oraz mieszkańcom
Legnicy i regionu. Zadanie to cieszy się poparciem lokalnej
społeczności oraz władz samorządowych. Z uwagi na swoją
wszechstronną funkcjonalność obiekt ma możliwość stałego
rozwoju i trwałego wpisania się w krajobraz regionu dolnośląskiego.
Wartość zadania to 98 436 288 zł.
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