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co 
za nami

1 sierpnia – Witelonka uruchomiła kurs przygotowu-
jący do poprawkowego egzaminu maturalnego z matema-
tyki! Kurs obejmuje 30 godz. zajęć dydaktycznych, które 
odbywają się w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz zdal-
nie, dwa – trzy razy w  tygodniu po 5 godz., przez okres 
dwóch tygodni. 

2 sierpnia – nastąpiło ogłoszenie listy kandydatów przy-
jętych na  I rok studiów w  ramach pierwszego naboru.

3 sierpnia – Witelonka rozpoczęła elektroniczną rejestra-
cję kandydatów na  studia na  rok akademicki 2022/2023 
oraz przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia 
w  ramach drugiego naboru.

20 – 21 sierpnia – przedstawiciele naszej Uczelni gościli 
na  28. Bolesławieckim Święcie Ceramiki, promując ofertę 
studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich na  rok 
akademicki 2022/2023.

27 – 28 sierpnia – Witelonka wzięła udział w  jawor-
skim Święcie Chleba i  Piernika, promując ofertę studiów 
magisterskich, inżynierskich, licencjackich na  rok akade-
micki 2022/2023.
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co 
przed nami

13 –14 września – przedstawiciele naszej Uczelni wezmą 
udział we wrocławskim Salonie Maturzystów „Perspektywy” 
2022, promując ofertę studiów magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich na  rok akademicki 2022/2023.

23 września – w  Collegium Witelona odbędzie się 
międzynarodowa konferencja „Innowacyjne Rozwiązania 
w  Gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2022”. 
Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych Collegium Witelona. Patronat hono-
rowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki oraz 
Rektor Collegium Witelona. 

27 września – zakończy się elektroniczna rejestracja 
oraz przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia 
na rok akademicki 2022/2023 w ramach drugiego naboru.

29 września – nastąpi ogłoszenie listy przyjętych 
na  I  rok studiów w  Collegium Witelona na  rok akade-
micki 2022/2023.

Niska 
rozdzielczość zdjęcia.
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rok akademicki
2022/2023

Ukazało się zarządzenie Rektora zawierające szczegóły 
organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa. Zgodnie z tym dokumentem 
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym dla studentów stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczną się 1 paź-
dziernika 2022  r. i  trwać będą do 22  stycznia 2023  r. 

Sesja egzaminacyjna, zarówno dla studentów stacjo-
narnych, jak i niestacjonarnych, rozpocznie się 23 stycznia 
2023 i  trwać będzie do  5 lutego 2023  r. Sesja popraw-
kowa wyznaczona została w  terminie od  6 do  12 lutego 
2023  r. 

Semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych rozpocznie się 13 lutego 2023 r. i trwać będzie 
do 12 czerwca 2023  r. Sesja egzaminacyjna na  studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie się 13 czerwca 
2023 r. i potrwa do 26 czerwca 2023 r. Sesja poprawkowa 
dla wszystkich studentów zaplanowana została na  okres 
od 4 do 17 września 2023  r.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów ostatniego roku stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich, jedno-
litych studiów magisterskich i  studiów magisterskich oraz 
studentów, którzy będą realizować praktyki zawodowe 
od  1  czerwca 2023  r. w  semestrze letnim, wyznaczono 
na  okres od 13 lutego 2023  r. do  17 maja 2023  r. 

Sesja egzaminacyjna wymienionych studentów trwać 
będzie od 18 do 31 maja 2023  r., a  sesja poprawkowa 
od 4 do 17 września 2023  r. Wyjątkiem są studenci Pie-
lęgniarstwa I stopnia.

Przerwy świąteczne dla studentów ustalono w  okre-
sach od  23 grudnia 2022  r. do  1 stycznia 2023  r. oraz 
od 7 do 10 kwietnia 2023  r. Wyjątkiem są studenci, któ-
rzy zgodnie z  planem studiów realizują w  tym semestrze 
praktyki zawodowe.

Dodatkowo Rektor ustalił 31 października 2022 r., 2 i 28 
maja oraz 9 czerwca 2023  r. dniami wolnymi od  zajęć 
dydaktycznych.

Kiedy wolne, kiedy sesje?
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Ostatnie wakacyjne posiedzenie Senatu Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa rozpoczęło się 
od  zatwierdzenia protokołu obrad z  poprzedniego 
posiedzenia. Następnie senatorowie wysłuchali projek-
tów uchwał w sprawie zmian w programach studiów.

Zmiany wprowadzono w  programach studiów 
na kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnosz-
kolna – jednolite studia magisterskie, profil praktyczny; 
Finanse i  zarządzanie w  przedsiębiorstwie – studia 

z obrad
Senatu

Zmiany w programach studiów
drugiego stopnia, profil praktyczny oraz Psycholo-
gia – jednolite studia magisterskie, profil praktyczny. 
Wszystkie zaproponowane przez Dziekanów zmiany 
zostały przyjęte. Będą one obowiązywały od nowego 
roku akademickiego 2022/2023.

Ponadto Senat podjął uchwały zmieniające pro-
gramy studiów na Wydziale Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych oraz Wydziale Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
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Oficjalna uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 
2022/2023 w  Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
odbędzie się 3 października 2022 roku o  godzinie 1200 
w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym (budynek E) naszej 
Uczelni. 

To właśnie podczas tej ceremonii przedstawiciele studen-
tów pierwszego roku składają oficjalne ślubowanie i zostają 
przyjęci w poczet studentów Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa. 

W programie między innymi: sprawozdanie z  dzia-
łalności Uczelni w  roku akademickim 2021/2022 prof. 
dra hab. Andrzeja Panasiuka, przemówienie JM Rektora 
prof. dra hab. Andrzeja Panasiuka, przyznanie i  wręcze-
nie odznaczeń oraz medali państwowych, Tytułów Hono-
rowych „Zasłużony dla Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa”, immatrykulacja studentów oraz wykład inaugura-
cyjny dra hab. inż. Piotra A. Wrzecioniarza, prof. CW.

Inauguracja 
roku akademickiego 2022/2023 
w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
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W tym roku Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
rozpoczyna obchody jubileuszu – 25-lecia działalności. 
Już 3 października 2022 roku po raz dwudziesty piąty 
zainaugurujemy nowy rok akademicki w  naszej Uczelni. 
Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na  wio-
snę przyszłego roku.

W czerwcu zaplanowano Uroczyste Posiedzenie Senatu 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ale akcenty 
obchodów będą pojawiały się przez cały rok akademicki 
2022/23. W tym samym miesiącu zaplanowano piknik dla 
pracowników Uczelni. Wcześniej, bo już w maju odbywać 
się będą studenckie juwenalia. Podsumowaniem obchodów 
ma być inauguracja 26. roku akademickiego 2023/24. 

Zanim przedstawimy szczegółowy program obchodów 
srebrnego jubileuszu Uczelni, zapowiedzieć już możemy 
okolicznościowe imprezy dla pracowników i  studentów. 
Ich przebieg jest już planowany, ale na  dokładny pro-
gram musimy jeszcze chwilę poczekać. 

Podczas obchodów przewidujemy kolejne wydawnic-
two okolicznościowe prezentujące tym razem najważniej-
sze wydarzenia z minionego dwudziestopięciolecia dzia-
łalności Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

wydarzenia

Jubileusz 25-lecia 
Collegium Witelona 

Uczelnia Państwowa
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Pomimo wakacji Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
razem ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” prze-
kazało kolejną partię darów do  Drohobycza. W połowie 
lipca nasz bus pojechał do  granicy Krościenko – Smolnica, 
gdzie na placu przeładunkowym przekazano dary. Odebrał 
je Prorektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. 
Iwana Franki w Drohobyczu ds. Współpracy z Zagranicą – 
dr Ihor Hrynyk, który przekazał list od  Pani Rektor prof. 
Valentiny Bodak z  podziękowaniami skierowany do  Pana 
Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  – prof. 
dra hab. Andrzeja Panasiuka. 

Przed nami dalsza zbiórka z uwagi na przedłużającą się 
wojnę i zgłaszane potrzeby. Skupiamy się teraz na aptecz-
kach i środkach medycznych pierwszej pomocy. Potrzebne 
są też jedzenie, buty, w  tym obuwie sportowe.

Wszystkich, którzy chcą nadal pomóc, prosimy o  skła-
danie darów w  Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 
ul. Sejmowa 5, budynek A, szatnia.

Kontakt do  koordynatora: beata.skwarek@collegiumwi-
telona.pl; 605 854 871.

Dary dla Uchodźców 
w Drohobyczu
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa prowadzi studia 
podyplomowe oraz inne formy kształcenia – kursy i  szko-
lenia. Studia podyplomowe są kierowane do  osób posia-
dających wykształcenie wyższe (co najmniej pierwszego 
stopnia), które są zainteresowane rozwojem swoich umie-
jętności lub zdobyciem nowych kompetencji.

Studia trwają nie krócej niż 2 semestry, obejmują co naj-
mniej 150 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są 
w  systemie studiów niestacjonarnych, mogą też być pro-
wadzone z  wykorzystaniem metod i  technik kształcenia 
na  odległość. 

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Akademic-
kie Centrum Kompetencji dwa razy w  roku:
1. do dnia 31 stycznia na  zajęcia rozpoczynające się 

w  lutym, 
2. do dnia 30 września na  zajęcia rozpoczynające się 

w  październiku.
Obecnie w  ofercie kształcenia na  rok akademicki 

2022/2023 znajdują się następujące kierunki:
•	 Administracja i  Zarządzanie,
•	 Akademia Kompetencji Menedżerskich, 
•	 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
•	 Bezpieczeństwo Narodowe,
•	 Coaching we Wsparciu Psychologicznym,
•	 Cyberbezpieczeństwo,
•	 Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe, 
•	 Executive Master of Business Administration (EMBA),
•	 Gimnastyka Korekcyjna,
•	 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO),
•	 Kadry i  Płace, 

Akademickie
Centrum
Kompetencji

Oferta kształcenia 
na nowy rok akademicki

•	 Mediacje Sądowe i  Pozasądowe, 
•	 Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego,
•	 Nowoczesne Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne,
•	 Organizacja i  Zarządzanie Oświatą,
•	 Prawo w  Biznesie,
•	 Prawo Zamówień Publicznych,
•	 Psychologiczne Metody Wspierania Rozwoju,
•	 Współczesne Systemy Zarządzania,
•	 Zarządzanie Jakością w Organizacji, 
•	 Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi,
•	 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie.

Kandydat na studia podyplomowe powinien złożyć niżej 
wymienione dokumenty:
•	 podanie o  przyjęcie na  studia wg ustalonego wzoru 

formularza,
•	 zobowiązanie o  sfinansowanie kosztów kształcenia wg 

wzoru,
•	 kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (ory-

ginał do wglądu),
•	 1 aktualną fotografię,
•	 dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
•	 w przypadku dofinansowania studiów – oświadczenie 

instytucji/pracodawcy o  pokryciu kosztów kształcenia.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informa-
cjami dotyczącymi oferty kształcenia oraz wymaganymi 
dokumentami zapraszamy na  naszą stronę internetową:  
www.ack.collegiumwitelona.pl w  zakładce studia podyplo-
mowe/rekrutacja.
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Do 27 września 2022 roku trwa II nabór kandyda-
tów na studia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 
Do  tego dnia kandydaci na  studia mogą rejestrować się 
elektronicznie na stronie Uczelni i składać swoje dokumenty 
w punktach rekrutacyjnych. Ogłoszenie wyników i list przy-
jętych na  studia nastąpi 29 września 2022 roku.

W drugim naborze Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa oferuje kandydatom na studia 22 kierunki – osiem 
kierunków studiów licencjackich, cztery kierunki inżynierskie, 
sześć kierunków studiów magisterskich, cztery kierunki jed-
nolitych studiów magisterskich. 

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

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

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

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

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

Collegium Witelona 
zaprasza na studia!

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE
specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie

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

getycznych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.

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

przy współpracy z  firmą SPYROSOFT S.A.).

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

TRANS sp. z  o.o.).
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ZARZĄDZANIE i  INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna,
•	 inżynieria motoryzacyjna (specjalność zmodernizowana 

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

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

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

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

tyczne stosowane w przemyśle),
•	 smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne oraz drony stosowane w  logistyce).

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
•	 organizacja ratownictwa medycznego 
i  zarządzanie kryzysowe,
•	 promocja zdrowia.

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZE-
SNOSZKOLNA

PRAWO

PSYCHOLOGIA*

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego.

* Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki.

Zasady rekrutacji na  studia I stopnia i  jednolite 
studia magisterskie

Podstawą przyjęcia na  studia są punkty rekrutacyjne 
przyznawane kandydatowi za  przedmioty, z  których zda-
wał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości. Do każ-
dego kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane 
na maturze, za które kandydat może otrzymać punkty rekru-
tacyjne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kan-
dydat może otrzymać punkty maksymalnie z  trzech przed-
miotów (za jeden przedmiot z każdej grupy). Aby ubiegać 
się o  przyjęcie na  dany kierunek, wystarczy mieć punkty 
z  jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku, 
zgodnie z  poniższym wykazem:
•	 Administracja – 1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden 

z  wybranych przedmiotów: historia, geografia lub wie-
dza o  społeczeństwie.

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

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

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

ciąg dalszy na str. 14
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•	 Finanse, rachunkowość i podatki – 1) język obcy, 2) mate-
matyka lub język polski, 3) jeden z  wybranych przed-
miotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), 
matematyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geo-
grafia, historia lub wiedza o  społeczeństwie.

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

•	 Informatyka – 1) matematyka, 2) język angielski, 3) jeden 
z  wybranych przedmiotów: język polski, fizyka (fizyka 
i  astronomia) lub informatyka.

•	 Logistyka i  transport – 1) język obcy, 2) matematyka, 
3) jeden z wybranych przedmiotów: fizyka (fizyka i astro-
nomia), informatyka lub język polski.

•	 Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna – 1) język 
polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmio-
tów: historia, wiedza o  społeczeństwie, geografia lub 
biologia.

•	 Pielęgniarstwo – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden 
z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astro-
nomia), matematyka lub język polski.

•	 Położnictwo – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden 
z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astro-
nomia), matematyka lub język polski.

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

•	 Psychologia – 1) język polski, 2)  język obcy, 3)  jeden 
z wybranych przedmiotów: matematyka, biologia, histo-
ria lub wiedza o  społeczeństwie.

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

•	 Zarządzanie – 1) język obcy, 2) matematyka lub język 
polski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski 
(jeśli nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli 
nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub 
wiedza o  społeczeństwie.

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

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

 

Od kandydatów do przyję-
cia na studia pierwszego stop-
nia oraz jednolite studia magi-
sterskie wymagane są następu-
jące dokumenty:
•	 kwestionariusz kandydata zawie-

rający ankietę osobową, według 
wzoru określonego przez Uczelnię,

•	 kserokopię świadectwa dojrzałości 
(oryginał do wglądu na Uczelni),

•	 aktualną kolorową fotografię kandy-
data o wymiarach 35 mm x 45 mm,

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

Zasady rekrutacji na  studia II stopnia

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

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
O przyjęcie na  studia na  kierunek Bezpieczeństwo 

wewnętrzne mogą ubiegać się w  następującej kolejności 
absolwenci: 
•	 kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo 

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

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

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

Collegium Witelona zaprasza… cd. ze str. 13
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FINANSE i  ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
O przyjęcie na  studia na  kierunek Finanse i  zarządza-

nie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w  następującej 
kolejności absolwenci: 
•	 kierunków: Finanse, rachunkowość i  podatki, Finanse 

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

jących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompeten-
cji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów 
uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez 
właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone 
indywidualnie do  końca pierwszego semestru studiów.

INŻYNIERIA PRODUKCJI i  LOGISTYKI
O przyjęcie na  kierunek Inżynieria produkcji i  logistyki 

mogą ubiegać się w  następującej kolejności absolwenci:
•	 kierunków inżynierskich: Zarządzanie i  inżynieria pro-

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

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

•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie bra-
kujących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, kom-
petencji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie 
modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyzna-
czonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które 
zostaną określone indywidualnie do  końca pierw-
szego semestru.

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
O przyjęcie na  studia na  kierunek Mene-

dżer administracji publicznej mogą ubiegać się 
w  następującej kolejności absolwenci: 
•	 kierunku	Administracja,
•	 kierunków	 o  zbliżonym	 zakresie	 progra-
mowym do kierunku studiów drugiego stop-
nia, w  szczególności kandydaci, którzy 
są absolwentami kierunków z  dziedzin 
nauk społecznych,
•	 innych	 kierunków,	 jeżeli	 zadekla-
rują uzupełnienie brakujących efek-
tów uczenia się z  zakresu wiedzy, 
kompetencji i umiejętności poprzez 

realizację i  zaliczenie modułów uzupełniających efekty 
uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana 
Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca 
pierwszego semestru studiów. 

PIELĘGNIARSTWO
O przyjęcie na  I rok studiów na  kierunek Pielęgniar-

stwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy ukoń-
czyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. 
Podstawą zakwalifikowania na  studia jest wynik studiów, 
o  których mowa w  zdaniu pierwszym. W przypadku gdy 
zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym kryterium 
będzie średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów 
pierwszego stopnia (wyliczona z  dokładnością do  dwóch 
miejsc po przecinku).

ZDROWIE PUBLICZNE
O przyjęcie na  studia na  kierunek Zdrowie publiczne 

mogą ubiegać się w  następującej kolejności absolwenci: 
•	 kierunków: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, 

Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne,
•	 kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do  kie-

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

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

ciąg dalszy na str. 16
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Od kandydatów do  przyjęcia na  studia drugiego stop-
nia wymagane są następujące dokumenty:
•	 kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, 

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

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

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

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

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

•	 na kierunku Pielęgniarstwo – zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowa-
nie i  druk zaświadczenia dostępne na  Uczelni) oraz 
zaświadczenie z uczelni z wyliczoną średnią ocen uzy-
skaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia 
(z  dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku),

•	dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na stu-
dia drugiego stopnia na  kierunkach Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, Finanse i zarządzanie w przed-
siębiorstwie, Inżynieria produkcji i  logistyki, 
Menedżer administracji publicznej oraz Zdro-
wie publiczne wymagana jest deklaracja o reali-
zacji zajęć uzupełniających efekty uczenia się, 
wynikająca z  kontynuowania studiów drugiego 
stopnia na  kierunku innym niż ukończone studia. 

Terminy rekrutacji 

II Nabór 

•	 elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: 3 sierp-
nia – 27 września 2022  r.

•	 przyjmowanie dokumentów: 3 sierpnia – 27 września 
2022  r.

•	 głoszenie listy przyjętych na  I rok studiów: 29 wrze-
śnia 2022  r.

Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegóły na 

www.collegiumwitelona.pl 
tel.: 76 723 22 10

e-mail: rekrutacja@collegiumwitelona.pl

Collegium Witelona zaprasza… cd. ze str. 15
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w partnerstwie 
z  Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im.  Iwana 
Franki w Drohobyczu i Starostwem Powiatowym w Legnicy 
zakończyła realizację działań w projekcie „Potencjał i walory 
ziemi Witelona – od zwiedzania do działania”, dofinanso-
wanym ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Mło-
dzieży z  dotacji Ministerstwa Edukacji i  Nauki. Zaplano-
wane działania stanowiły kontynuację projektu zrealizo-
wanego w  2021  r. „Od ziemi Witelona do  ziemi Iwana 
Franki – poznajemy siebie i  naszych Partnerów” i  obej-
mowały 10-dniową wizytę ukraińskich studentów w  Polsce 
(w  Legnicy) w  dniach od 4 do 13 lipca 2022  r. 

Wspólnie podejmowane inicjatywy i  zakwaterowanie 
w jednym miejscu przyczyniły się do osiągnięcia głównego 
celu, jakim było ukazanie uczestnikom potencjału dziedzic-
twa kulturowego i  walorów turystycznych ojczyzny Wite-
lona, podejmowanych wspólnie działań na  rzecz ochrony 
i  podnoszenia ich rangi oraz znaczenia dla społeczności 
lokalnej, regionu, a  także w  aspekcie międzynarodowym. 
Uczestnicy projektu zdobyli i poszerzyli wiedzę o dziedzic-
twie kulturowym ziemi Witelona i jej walorach turystycznych, 
zintegrowali się ze wszystkimi uczestniczącymi w  zapla-
nowanych formach działań, nawiązali znajomości i  przy-
jaźnie (nowi uczestnicy), wzmocnili więzi i  utrzymywane 
kontakty (uczestnicy poprzedniej edycji projektu), rozwi-
nęli w  sobie potrzeby związane ze  wspólnym spędza-
niem czasu wolnego; sprawnością fizyczną, indywidu-
alną i grupową kreatywnością, zdobyli i/lub wzmocnili 
doświadczenie i motywację w inicjowaniu i organiza-
cji aktywnego udziału w działaniach projektowych. 

Ponadto studenci obu Uczelni zwiększyli swoją 
świadomość w  zakresie problemów lokalnej spo-
łeczności, w  tym dzieci, młodzieży, seniorów, 
osób z  niepełnosprawnościami, rozwinęli wła-
sną wrażliwość na  pojawiające się problemy 
i pozytywne przekonania o wartościach i umie-
jętnościach poznanych osób, wzmocnili umie-
jętności przełamywania barier językowych 
i  mentalnych, pracy indywidualnej i  gru-
powej, wystąpień publicznych, prezenta-
cji i  autoprezentacji. Poprzez wspólne 
działania wśród uczestników projektu 
wzrosło poczucie odpowiedzialności 
za  realizację przydzielonych zadań, 
w  tym promowana i  upowszechnia-
nia rezultatów projektu.

współpraca
zagraniczna

„Potencjał i walory ziemi Witelona 
– od zwiedzania do działania”

ciąg dalszy na str. 18
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współpraca
zagraniczna

Dla osiągnięcia powyższych celów organizatorzy przed-
sięwzięcia zagwarantowali jego uczestnikom wysoką jakość 
projektu, w którym brało udział 32 studentów różnych kie-
runków. Z Uniwersytetu w Drohobyczu przyjechały do nas 
dziewczęta (ze względów na toczącą się wojnę mężczyźni 
nie mogą opuszczać kraju) reprezentujące Wydziały: Histo-
ryczny (10), Filologiczny (3), Psychologii, Pedagogiki i Pracy 
Socjalnej (2) i Wydział edukacji elementarnej i artystycznej 
(1). Z Witelonki w zdecydowanej większości przedstawicie-

lami byli studenci z Wydziału 
Nauk Społecznych i  Humani-
stycznych (13 osób) z  kierun-
ków Filologia, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i  Pedagogika oraz 
studenci z  Wydziału Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych studiujący: 
Finanse, rachunkowość, podatki oraz 
Informatykę.

Jeszcze przed wizytą naszych ukra-
ińskich przyjaciół studenci obu Uczelni 
mieli okazję wzajemnie poznać się i omó-
wić najważniejsze założenia projektu pod-
czas spotkania on-line zorganizowanego 
w czerwcu 2022 r. Obie grupy przed rozpo-
częciem projektu dokonały ewaluacji początko-
wej, określając m.in. znajomość celów i  zało-
żeń projektu, udział w podobnych inicjatywach, 
motywację swojego udziału, oczekiwania itp.

Działania podczas pobytu ukraińskiej grupy 
w Polsce 

Grupa ukraińskich studentek wraz z  opiekunem 
– dr  Ireną Łozińską – przyjechała do  Legnicy pod 
wieczór 3 lipca br. Przedstawiciele naszych studentów 
oczekiwali gości, aby  ich powitać. Przez 10 dni wszy-
scy mieszkali w Domu Studenta w Legnicy, gdzie oprócz 
wspólnych posiłków (śniadania i  kolacje) i  wyznaczonych 
dyżurów umacnianiu więzi i wzajemnej integracji sprzyjało 
korzystanie z pomieszczeń służących do relaksu (np. bilard, 
ping-pong) oraz wieczornych podsumowań w Centrum Spo-
tkań dla Uchodźców, które polegały na ewaluacji – ocenie 
minionego dnia (w  tym m.in. ogólnej atmosfery, nastroju 
grupy, posiłków, atrakcji dnia itp.) z  zastosowaniem skali 
od 1 do 10. Dodatkowo swoje poranne i wieczorne indy-
widualne samopoczucie uczestnicy wyrażali, naklejając lub 
rysując buźki ukazujące ich nastrój. 

Przebieg działań zaplanowanych w  harmonogramie 
zakładał nie tylko zwiedzanie i  rekreację, ale również 
warsztaty, spotkania i zajęcia z dziećmi, młodzieżą, senio-
rami i osobami niepełnosprawnymi. I choć niektóre elementy 
naszych założeń nie zostały wykonane lub uległy przesunię-
ciu (głównie z uwagi na pogodę), to w odniesieniu do zało-
żonych celów możemy uznać je za  zrealizowane. Poniżej 
przedstawiona została krótka charakterystyka poszczegól-
nych dni z uwzględnieniem działań do południa, po połu-
dniu i wieczorem. 

Dzień pierwszy (4.07.) rozpoczął się od spotkania powi-
talnego z  udziałem władz Uczelni i  powiatu w  Legnicy, 
zaproszonymi gośćmi, społecznością lokalną i akademicką, 
które odbyło się w auli głównego budynku Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa. Uczestniczyli w  nim: Starosta 
Powiatu w Legnicy Adam Babuśka i Wicestarosta – Janina 
Mazur, Dyrektor Oświaty, Promocji i  Spraw Społecznych 
(OS) – Wanda Gołębiowska, Prorektor ds. Dydaktyki i Stu-
dentów – dr Monika Wierzbicka, Prorektor ds. Rozwoju – dr 
Karol Rusin, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych – dr hab. inż. Marcin Liberacki, Prodziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Mał-

„Potencjał i walory ziemi… cd. ze str. 17
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ciąg dalszy na str. 20

gorzata Buchla, Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Koza. 
Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili 
nas: Zastępca Wójta Gminy Kunice – Ewa Hoszowska, 
Sekretarz Gminy Kunice – Ewa Bużdygan, Pełnomocnik Pre-
zydenta Legnicy ds. Centrum Witelona – Marcin Andrze-
jewski, Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 
w  Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Agnieszka 
Markiewicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Dyploma-
tycznych i Rynków Wschodnich – Marek Horbań, Eksperci 
Rady Społecznej: Posłanka na  Sejm VIII kadencji – Elż-
bieta Stępień, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Kra-
jobrazy” – dr Tadeusz Samborski, prof. dr hab. Natalia 
Pobirchenko, przewodnik – Edward Wiśniewski, trenerzy: 
warsztatów treningowych – dr Renata Myrna-Bekas i  arte-
terapeutycznych – dr Edyta Rola-Marcinowska. 

Spotkanie powitalne rozpoczęło się od  odśpiewania 
hymnów polskiego i  ukraińskiego, powitania gości i  przy-
bliżenia informacji o  projekcie, jego celach i  działaniach. 
Władze powiatu i  Collegium Witelona oraz goście prze-
kazali naszym uczestnikom wiele ciepłych słów. Następ-
nie przedstawiono grupy studentów, które po dokonanej 
autoprezentacji otrzymały upominki. Zakończeniu spotka-
nia towarzyszyła piosenka „Podaj rękę Ukrainie” jako sym-
bol solidarności z  krajem, w którym toczy się wojna. Były 
też wspólne rozmowy o  ważnych sprawach – przy kawie 
i ciastkach młodzież dyskutowała z naszymi gośćmi i udzie-
lała wywiadów.

W pierwszym dniu naszych działań grupa ukraińska 
miała możliwość zwiedzić kampus Witelonki. Najwięcej 
czasu spędzili w  Bibliotece oraz w  Monoprofilowym Cen-
trum Symulacji Medycznej. Po obiedzie wszyscy wyruszyli 
zwiedzać Legnicę. Integracyjny spacer, pod opieką Edwarda 
Wiśniewskiego, obfitował w historyczne opowieści, a jego 
uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. Zamek Piastowski 
i  relikty kaplicy zamkowej św. Benedykta i  Wawrzyńca, 
katedrę pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Akademię 
Rycerską. Wieczorem odbyło się pierwsze bliższe pozna-
nie – integrując się przy wspólnym stole, przełamywano 
barierę językową z  wykorzystaniem ćwiczeń w  zapamię-
tywanie imion i  ewaluacji dnia.

Dzień drugi (5.07.) spędziliśmy w  gminie Kunice. 
Zaplanowane warsztaty z  arteterapii przeprowadzone 
zostały przez dr Edytę Rolę-Marcinowską w Gminnym 
Ośrodku Kultury i  Sportu. Studenci ćwiczyli ekspre-
sję siebie poprzez działania plastyczne, tworząc 
własny autoportret na  wspólnie wykonanym arku-
szu. Po południu udaliśmy się do  Domu Dziecka 
w Golance Dolnej. Spotkanie z dziećmi sprawiło 
wszystkim dużo radości. Były zabawy, malowanie 
twarzy i  poczęstunek przygotowany przez pla-
cówkę. Poznaliśmy również uroki gminy – cie-
kawe miejsca i obiekty o wartości kulturowej 
w Spalonej, Rosochacie i Grzybianach oraz 
Szkółkę Leśną w Miłogostowicach. Do miej-
sca zakwaterowania wróciliśmy zadowo-
leni i wyposażeni w nową wiedzę i wra-
żenia z  minionego dnia. Pomimo zmę-
czenia kolejny wieczór upłynął na inte-
gracyjnym wspólnym spotkaniu, pod-
czas którego wymienialiśmy się swo-
imi spostrzeżeniami i przeprowadzi-
liśmy ewaluację.

Dzień trzeci (6.07.) spędzony w gminie Kunice przebiegał 
pod hasłem integracji z władzami gminy – spotkanie z wój-
tem, jego zastępcą i  sekretarzem, w  którym uczestniczyła 
również wicestarosta powiatu legnickiego – Janina Mazur. 
Prezentacja przedstawiona przez wójta gminy – Józefa Pie-
roga, przybliżyła nam informacje o gminie, jej historii, inwe-
stycjach i planach. Uczestnicy otrzymali upominki i podzie-
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leni na  dwie grupy udali się na  spotkanie w  Przedszkolu 
Samorządowym w  Kunicach. W obu oddziałach spędzili-
śmy miło czas z  dziećmi – były zabawy, malowanie twa-
rzy, puszczanie baniek, rysowanie i wiele innych atrakcji. 
Popołudniowe atrakcje przebiegały w Ośrodku Wypoczyn-
kowym Skibińscy. Pobyt rekreacyjny nad Jeziorem Kunic-
kim pozwolił na  odpoczynek w  formie plażowania, pły-

wanie w  jeziorze i  po jezio-
rze z wykorzystaniem wypoży-
czalni sprzętów wodnych. Nasz 
pobyt zakończyliśmy wieczornym 
piknikiem przy ognisku przygoto-
wanym przez właścicieli Ośrodka, 
na  które przybyły zastępca wójta 
i  sekretarz gminy – Ewa Hoszowska 
i  Ewa Bużdygan oraz członkini Rady 
Ekspertów Społecznych Elżbieta Stępień.

Dzień czwarty (7.07.) – przybyliśmy 
z zaplanowaną wizytą do neorenesanso-
wego ratusza w  Chojnowie, gdzie mieli-
śmy okazję spotkać się z burmistrzem tego 
urokliwego miasta – Janem Serkiesem, który 
zapoznał nas nie tylko z jego historią, ale też 
współczesnymi wyzwaniami i wręczył upominki. 
Następnie podziwialiśmy niezwykłe eksponaty 
w  renesansowym zamku, gdzie obecnie znaj-
duje się Muzeum Regionalne. Po muzeum (z prze-
pięknym lapidarium w ogrodzie na  tyłach zamku) 
i Chojnowie oprowadzał nas dyrektor Andrzej Świ-
durski, który w niezwykle interesujący sposób opowia-
dał o eksponatach i zabytkach (Baszcie Tkaczy, frag-
mentach murów obronnych z XIV w., kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła). Obiad w restauracji Ceglany 
Dworek dostarczył nam nowej energii, z którą udaliśmy 
się w  podróż Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Wraz 
z naszym przewodnikiem Edwardem Wiśniewskim byliśmy 
m.in. w Krotoszycach, gdzie znajduje się pałac i park kra-
jobrazowy, poznaliśmy unikatowe formacje będące atutami 
Wilczej Góry koło Złotoryi. Dzień zakończyliśmy codzienną 
ewaluacją i  kolacją ze smakiem, zajadając pizze dostar-
czone przez Pizzerię Caruso. Podczas warsztatów utrwa-
laliśmy historie na  podstawie przesłanych przez dyrektora 
muzeum słuchowisk „Skora słuchowisko” i  ”Wietrzna noc 
w muzeum”, dzieląc się swoimi refleksjami. 

Dzień piąty (8.07.) rozpoczęliśmy od  spotkania z  wła-
dzami powiatu. W budynku Starostwa przywitali nas staro-
sta Adam Babuśka i wicestarosta Janina Mazur. W spotka-
niu uczestniczyli także skarbnik powiatu Marta Płosińska-So-
boń i sekretarz powiatu, członek Zarządu Powiatu – Krzysz-
tof Sowiński. Było ciepłe powitanie, wręczenie upominków, 
przedstawienie struktury i  zasad funkcjonowania powiatu, 
zadań i roli Rady Powiatu, Zarządu, jednostek organizacyj-
nych. Rozmowy o ważnych sprawach społecznych dotyczyły 
również przestrzegania prawa, zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego, współpracy i  pomocy Ukrainie z  ramie-
nia Starostwa i  innych organizacji. Wiele pytań dotyczyło 
także gospodarowania budżetem powiatu. Po raz kolejny 
już (w 2021 r. spotkanie w Starostwie odbyło się podczas 
realizacji projektu „Od ziemi Witelona do  ziemi Iwana 
Franki – poznajemy siebie i  naszych Partnerów) spotka-
nie było na  tyle ciekawe i  obfitujące w  dyskusje, że koń-
cowym jego efektem była zapowiedź kolejnego projektu 
przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w  Legnicy.

W tym dniu odwiedziliśmy również Dom Pomocy Spo-
łecznej „Prząśnik” w  Brenniku zapewniający całodobową 
opiekę ponad 100 podopiecznym. Budynki usytuowane są 
w  kompleksie pałacowo-parkowym z  XIX wieku – miejscu 
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atrakcyjnym i bezpiecznym – ze stawami, strumykami, pola-
nami parkowymi, unikatowym drzewostanem i  różnorodną 
roślinnością, co stwarza bardzo dobre warunki do  space-
rów, grzybobrania, wędkowania i  rekreacji. W placówce 
odbyły się gry zespołowe, śpiew, indywidualne spacery 
oraz rozmowy z mieszkańcami i personelem (w tym także 
z  rodziną ukraińską zamieszkującą na  terenie placówki), 
które zakończono pieczeniem gofrów i  wspólnym poczę-
stunkiem. Ta wizyta wielu naszym uczestnikom, w  tym dro-
hobyckim studentkom, dostarczyła niezapomnianych wrażeń 
i  wzruszeń. Wieczornej integracji sprzyjały gry w  bilard 
i wspólny spacer do parku, aby obejrzeć grające fontanny. 

Dzień szósty (9.07.) – odwiedziliśmy Legnickie Pole. 
Nasz pobyt w  tej pięknej wsi rozpoczęliśmy od  zwiedze-
nia oddziału Muzeum Miedzi w  Legnicy – Muzeum Bitwy 
Legnickiej znajdującego się w najstarszej zachowanej świą-
tyni Legnickiego Pola, w  pobenedyktyńskim kościele pw. 
Trójcy Świętej i  NMP wzniesionym w  2 poł. XIV w., upa-
miętniające jedno z  najważniejszych wydarzeń w  dzie-
jach średniowiecznego Śląska i Polski – bitwę pod Legnicą 
z  1241  r. Następnie wstąpiliśmy do  bazyliki kolegiac-
kiej Podwyższenia Krzyża Świętego i  św. Jadwigi Śląskiej 
w  Legnickim Polu, która stanowi centralny element byłego 
zespołu klasztornego benedyktynów. Po obiektach oprowa-
dzała nas przewodnik – Iwona Sułkowska. Mieliśmy oka-
zję zobaczyć Klasztorny Zespół Pobenedyktyński o  unikal-
nej wartości historycznej, z dobrze zachowanymi obiektami 
sakralnymi, który pod względem wartości artystycznych sta-
nowi wybitny pomnik chwały obrońców wiary poległych 
w  bitwie pod Legnicą oraz przykościelnym cmentarzem, 
zabudowaniami klasztornymi i ogrodem. Tam właśnie mie-
ści się kolejna instytucja, w  której spędziliśmy popołudnie 
– największy w  Polsce, a  nawet w  Europie Dom Pomocy 
Społecznej. Specyfika instytucji jest inna niż w  Brenniku – 
tu  również mieliśmy okazję poznać placówkę i  jej miesz-
kańców, z  którymi świetnie się bawiliśmy – były rozmowy 
integrujące uczestników projektu z podopiecznymi, malowa-
nie farbami, gry z piłką i w karty, puszczanie baniek, a na 
zakończenie odbył się piknik z  poczęstunkiem. Z Legnic-
kiego Pola udaliśmy się ponownie do Kunic, gdzie odby-
wały się szanty – XXXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Żeglarskiej. Zaproszeni na  piknik przez władze Kunic 
mieliśmy okazję zabawić się na  jednej z  najbardziej 
cenionych imprez w  kraju. Przy muzyce żeglarskiej 
mogliśmy, dzięki uprzejmości władz gminy i  dyrek-
tora GOKiS – Jacka Stacewicza, skosztować gro-
chówki i piknikowych kiełbasek, potańczyć i obser-
wować lokalną społeczność podczas tej wspania-
łej imprezy. Nasze oceny znalazły wyraz w wie-
czornej ewaluacji. Uczestnicy rozpoczęli też 
prace warsztatowe nad wykonaniem pocztó-
wek z  Polski. Każdy indywidualnie miał spo-
rządzić swoją kartkę, wybierając spośród 
zrobionych zdjęć ulubione. Przez kolejne 
wieczory studenci tworzyli kartki w  wer-
sji elektronicznej.

Dzień siódmy (10.07.) to wycieczka 
edukacyjna do Wrocławia, która dostar-
czyła wszystkim wielu wrażeń. Roz-
poczęliśmy ją od  zwiedzenia Pano-
ramy Racławickiej – największego 
polskiego obrazu – dzieła lwow-

skiego malarza Jana Styka i Wojciecha Kossaka, upamięt-
niającego bitwę stoczoną w  1794  r. pod Racławicami 
przez wojska powstańcze pod wodzą generała Tadeusza 
Kościuszki z  wojskami rosyjskimi. Oglądanie tego dzieła 
przy jednoczesnym słuchaniu przebiegu bitwy dla wielu było 
silnym przeżyciem. Kolejnym punktem był Rynek – centrum 
europejskiej metropolii z jego zabytkami i atrakcyjnymi miej-
scami. Po drodze urządziliśmy zawody – odnajdywaliśmy 
i liczyliśmy napotkane krasnale, następnie każdy z uczestni-
ków miał za zadanie wybrać swojego ulubionego krasnala. 
Niestety zaplanowane kolejne nietypowe atrakcje – jak śre-
dniowieczny klimat ul. Jatki czy kolorowe podwórka – prze-
rwała zmiana pogody. Próbowaliśmy przeczekać ulewę pod 
jedną z  bram, trwało to jednak zbyt długo, w  związku 
z  czym pojechaliśmy autokarem na  Przystań Kardynalską 
(na Wyspie Piasek), aby odbyć zaplanowany rejs po Odrze. 
Przebieg trasy wietrznej, ale już słonecznej obejmował: 
Muzeum Narodowe – Most Pokoju – Urząd Wojewódzki – 
Most Grunwaldzki – Polinka – Wieżę Ciśnień – Jaz Szczyt-
niki – Przystań ZOO – Rurociąg Gazowy w  stronę Wyspy 
Opatowickiej – powrót Przystań Kardynalska na Wyspie Pia-
sek. Ostatnim, wieczornym punktem programu, była Hala 
Stulecia – obiekt wpisany na  listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, następnie wrocławskie fontanny i  ogród japoń-
ski, którego nie udało nam się obejrzeć (okazało się, że 
jest już zamknięty). Grające fontanny podziwialiśmy, zaja-
dając pyszne gofry i  inne smakołyki. W drodze powrot-
nej zatrzymaliśmy się w McDonaldzie – chcieliśmy sprawić 
naszym ukraińskim koleżankom nieco przyjemności, ponie-
waż w  Ukrainie w  okresie wojny placówki te nie funkcjo-
nują. Pomimo późnego powrotu i  zmęczenia nie ominęła 
nas codzienna ewaluacja. 

Dzień ósmy (11.07.) – pogoda ponownie spłatała nam 
figla. Pojechaliśmy do Wąwozu Myśliborskiego, aby odkry-
wać jego uroki. Z naszym przewodnikiem Edwardem 
Wiśniewskim udaliśmy się do Ośrodka Edukacyjnego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”, 
gdzie obejrzeliśmy salę przyrodniczą, wysłuchaliśmy opo-
wieści o unikatowej florze i faunie znajdującej się w parku, 
odwiedziliśmy schronisko dla chorych zwierząt (przebywało 
w  nim 9 bocianów). Po przejściu na  teren polany, z  któ-
rej mieliśmy rozpocząć naszą trasę treningową połączoną 
z  odnajdywaniem ciekawych miejsc, pogoda zmieniła się 
diametralnie. W autokarze, w oczekiwaniu na jej poprawę, 
nasz przewodnik wręczył uczestnikom projektu Odznaki 
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Turysty Zagłębia Miedziowego. Niestety ulewa sprawiła, 
że zrezygnowani pojechaliśmy do  Jawora. Zwiedziliśmy 
tam Kościół Pokoju – kolejny zabytek wpisany w  2001  r. 
na  listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odsłuchanie 
historii Kościoła możliwe było w  języku ukraińskim i  pol-
skim. Z Jawora pojechaliśmy do Kunic, gdzie zrealizowali-
śmy zaplanowany trening sprawnościowy. Pierwsza grupa 
wyruszyła z trenerką dr Renatą Myrną-Bekas dookoła jeziora 
szybkim tempem, zatrzymując się po drodze na  ćwicze-
nia, natomiast druga grupa z  przewodnikiem i  jego opo-
wieściami o  mijanym krajobrazie przybrała tempo umiar-
kowane, słuchając ciekawych historii. Zmęczeni, ale zado-
woleni rozpaliliśmy ognisko w miejscu udostępnionym przez 
właścicieli Ośrodka Wypoczynkowego Skibińscy. Nie prze-
szkadzał nam nawet zimny, porywisty wiatr. Po wieczornej 
kolacji i  ewaluacji część uczestników, dokonując wyboru 
formy spędzania czasu wolnego, wybrała się do kina, pozo-
stali relaksowali się, grając w bilard, spacerowali, prowa-
dzili rozmowy.

Dzień dziewiąty (12.07.) był przedostatnim dniem wspól-
nych działań, w którym studenci z opiekunami mieli okazję 
poznać Hutę Miedzi w Legnicy. Wejście na  teren zakładu 
wymagało zgody dyrektora. Aby obejrzeć poszczególne 
etapy procesu produkcji, musieliśmy odbyć szkolenie 
BHP  –  była to krótka prelekcja i  prezentacja udostęp-
niona w  sali konferencyjnej, po której każdy otrzymał 
środki ochrony osobistej: maskę, okulary, kask (kilka 
osób również buty ochronne). Dopiero tak wyposa-
żeni i podzieleni na trzy grupy wyruszyliśmy z prze-
wodnikami na  teren zakładu, aby zobaczyć, jak 
z wielkich pieców do kadzi wylewa się rozgrzany 
surowiec. Przewodnikami byli wyznaczeni pracow-
nicy huty, którzy w przystępny sposób objaśniali 
nam proces technologiczny produkcji miedzi.

Po tym niezwykle ciekawym doświadcze-
niu kolejnych pozytywnych przeżyć dostar-
czyła nam wizyta w  Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Po powitaniu przez 
menadżera ds. Dolnośląskiego Klastra 
Edukacyjnego – Agnieszkę Markiewicz 
z  zespołem pracowników miał miejsce 
poczęstunek, przedstawienie kolejno-

ści programu wizyty i  wpro-
wadzenie uczestników w infor-
macje o  LSSE. Przed realiza-
cją kolejnego punktu mieliśmy 
okazję powitać prezesa – Prze-
mysława Bożka, który odniósł się 
m.in. do  sytuacji na  Ukrainie oraz 
pomocy, jakiej udziela jego instytu-
cja. Warsztaty „Kompetencje Twoim 
paliwem do  kariery” oraz część prak-
tyczna – gra Melmak – prowadzona 
w czterech grupach zmobilizowały studen-
tów do  współpracy i  myślenia w  grupie, 
były interesujące i  przebiegały w przyjem-
nej atmosferze. Na zakończenie wielka nie-
spodzianka z  miłym akcentem – trzy ukraiń-
skie studentki otrzymały ofertę od prezesa Prze-
mysława Bożka odbycia stażu w powstającym 
we Lwowie oddziale LSSE. To duże wyróżnienie 
i  okazja dla dziewcząt na  sprawdzenie swoich 
kompetencji i  pracę w  tym oddziale. Po  wyczer-
pującym dniu pełnym wrażeń studenci zorgani-
zowali wieczorem pożegnalną dyskotekę. Zabawa 
była wyśmienita. Przed dyskoteką pilna grupa uczest-
ników projektu przeprowadziła ewaluację i  oddała 
wykonane zadanie – pocztówki z  Polski, które zostały 
oddane do  druku.

Dzień dziesiąty (13.07.) rozpoczął się od  warsztatów 
podsumowujących oraz sprawdzających wiedzę, nawią-
zane więzi i  ich umocnienie, przeprowadzono analizę 
codziennych ewaluacji, pokazując swoje emocje i odczu-
cia. Przygotowaną przez studentów wizualizację działań 
oraz osiągnięte rezultaty zaprezentowano podczas popo-
łudniowego – pożegnalnego spotkania. Wśród gości przy-
byłych na pożegnalny mityng znaleźli się: Starosta Powiatu 
w Legnicy Adam Babuśka i Wicestarosta – Janina Mazur, 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr Bogu-
miła Wątorek, Zastępca Kanclerza – Jerzy Stefaniak, Dzie-
kan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – prof. 
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Prodziekan Wydziału Nauk 
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Społecznych i Humanistycznych – dr Małgorzata Buchla, 
Dyrektor Biblioteki – mgr Agnieszka Koza wraz z pracow-
nikami, Wójt Gminy Kunice – Józef Pieróg, menedżer ds. 
Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego w Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej – Agnieszka Markiewicz z  pra-
cownikami, Posłanka na Sejm VIII kadencji – Elżbieta Stę-
pień, prof. dr hab. Natalia Pobirchenko, dr Renata Myr-
na-Bekas. Wręczone zostały podziękowania dla Partne-
rów projektu – Władz Starostwa Powiatowego w  Legnicy 
oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w  działaniach. Stu-
denci dołączyli do podziękowań swoje pocztówki z Polski. 
Otrzymali też Certyfikat uczestnictwa w projekcie i  poże-
gnalne upominki. Na zakończenie, po wykonaniu wspólnej 
fotografii w  holu budynku – przed popiersiem Witelona, 
studentki z  Ukrainy zaprezentowały pożegnalny taniec, 
przygotowany pod kierunkiem dr Renaty Mayrnej-Bekas. 
Czas po obiedzie przeznaczono na  zakupy, po których 
dokonano wyboru materiału zdjęciowego do folderu „Mło-
dzież w  projekcie 2022 Potencjał i  walory ziemi Wite-
lona – od  zwiedzania do  działania”. Na ostatnią kola-
cję wszyscy udali się do pobliskiego McDonalda. Po raz 
kolejny pożegnanie okazało się trudne – łzom i  uści-
skom towarzyszyły zapewnienia o  podtrzymywaniu kon-
taktów i  ponownym spotkaniu podczas kolejnego wspól-
nego projektu.

Projekt, pomimo zaplanowanych intensywnych dzia-
łań, które powodowały zmęczenie wśród jego uczest-
ników, należy uznać za  w  pełni zadowalający. 
Warto na  zakończenie podkreślić wpływ projektu 
na  indywidualny rozwój uczestników projektu:
•	 poznanie potencjału dziedzictwa kulturo-
wego i  walorów turystycznych ojczyzny Wite-
lona;
•	 zdobycie/poszerzenie i ugruntowanie wie-
dzy o regionie, działaniach na rzecz ochrony 
i podnoszenia rangi posiadanego dziedzic-
twa;
•	 stworzenie okazji do  bliższego 
poznania uczestników projektu; 
•	 wzajemna integracja, nawiązanie 
nowych znajomości i przyjaźni pomię-
dzy uczestnikami, partnerami projektu 
a  środowiskiem lokalnym;
•	 rozwój umiejętności sku-

tecznego porozumiewania się, kreatywności, aktywnego 
spędzania czasu, rozwijania sprawności fizycznej; 

•	 budowanie pozytywnych postaw takich jak: otwartość, 
tolerancja, zrozumienie;

•	 spotkania stały się okazją do  uwrażliwienia młodzieży 
na  problemy społeczności lokalnej;

•	 wystąpienia publiczne pozwoliły na przełamywanie barier 
komunikacyjnych i mentalnych, rozwinięte zostały umie-
jętności prezentacji i  autoprezentacji;

•	 wzmocniono umiejętności włączania i współpracy ze śro-
dowiskiem lokalnym w działania projektowe; 

•	 udoskonalono metody i techniki edukacji pozaformalnej, 
wzmocniono poczucie odpowiedzialności za promocję, 
realizację przydzielonych zadań oraz upowszechnia-
nie wyników; 

•	 młodzież będzie utrzymywać nawiązane kontakty (indy-
widualnie i  grupowo). 

Nie bez znaczenia pozostaje wpływ projektu na  roz-
wój Organizacji:
•	 wzmocnienie dotychczasowej współpracy z Partnerami, 

umożliwienie stworzenia planów dla kolejnych przedsię-
wzięć wynikających z  aktualnych potrzeb;

•	 rozwój współpracy w  zakresie promowania wiedzy 
o  ziemi Witelona, jej dziedzictwie i  walorach tury-
stycznych, podtrzymywania wypracowanych obyczajów;

•	 wzrost liczby ochotników do  udziału w  planowanych 
projektach; 

•	 podjęcie wielowymiarowych działań na  rzecz środowi-
ska społecznego w  partnerstwie z  instytucjami publicz-
nymi i  innymi organizacjami;

•	 wzmocnienie więzi i współpracy Uczelni z lokalnym śro-
dowiskiem społecznym;

•	 promocja Uczelni i  Partnerów w  środowisku lokalnym, 
regionie oraz na  arenie międzynarodowej.

Wpływ projektu na pozytywny wizerunek Polski i Ukra-
iny wśród młodzieży:
•	 ukazanie możliwości współtworzenia przyjaznych warun-

ków do  prowadzenia wspólnych działań; 
•	 poznawanie historycznych, kulturowych i  turystycznych 

walorów naszego regionu; 
•	 stworzenie okazji do  dalszego budowania współpracy 

pomiędzy Partnerami projektu o  zasięgu międzynaro-
dowym ukierunkowanych np. na wymianę dzieci i mło-
dzieży, organizację szkoleń, działania pomocowe i inne;

•	 wzrost świadomości znaczenia Beneficjenta i Partnerów 
jako instytucji promujących historyczne, kulturowe i tury-
styczne walory ziemi Witelona i przełamujących utrwa-
lone stereotypy; 

•	 wzrost zaufania i  zrozumienia roli wzajemnych związ-
ków i  rozwoju kontaktów polsko-ukraińskich; 

•	 wzmocnienie pozytywnego wizerunku i  roli RES współ-
uczestniczących w  planowaniu i  realizacji kolejnych 
przedsięwzięć.

Witelonka dziękuje Partnerom, którzy wspierali reali-
zację projektu. Dziękujemy władzom gmin i miast, dyrek-
torom odwiedzanych placówek, przewodnikom, człon-
kom Rady Ekspertów Społecznych za  poświęcony czas, 
stworzenie uczestnikom wspaniałej atmosfery, życzliwość 
i  współpracę. 
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W roku akademickim 2022/2023 Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom na studia 22 kie-
runki – dziewięć kierunków studiów licencjackich, cztery kie-
runki inżynierskie, sześć kierunków studiów magisterskich, 
trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich. 

Kandydaci na  studia na  Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się na nastę-
pujących kierunkach studiów: 

Studia licencjackie

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

ZARZĄDZANIE
specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie

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

nych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią.

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

przy współpracy z  firmą SPYROSOFT S.A.).

Studiuj na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych

LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
•	 inżynieria systemów logistycz-

nych i  transportowych,
•	 inżynieria transportu kolejowego 

(patronat POL-MIEDŹ TRANS sp. 
z  o.o.).

ZARZĄDZANIE i  INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
•	 inżynieria motoryzacyjna (specjalność zmodernizowana 

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

•	 systemy i  procesy przemysłowe,
•	 mechatronika i  robotyka przemysłowa.

Studia magisterskie

FINANSE i  ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
•	 finanse i  inwestycje przedsiębiorstw,
•	 zarządzanie i  innowacje w  przedsiębiorstwie,
•	 zarządzanie pracą i  kapitałem ludzkim.
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INŻYNIERIA PRODUKCJI i  LOGISTYKI
specjalności:
•	 przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne stosowane w przemyśle),
•	 smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne oraz drony stosowane w  logistyce).

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego.

Studia licencjackie

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Opis kierunku
O pieniądzach trudno się rozmawia? Na pewno nie 

u  nas! W Collegium Witelona mówimy o  finansach z  peł-
nym zaangażowaniem i najprościej jak to możliwe. Prowa-
dzący zajęcia to pracujący w zawodzie pasjonaci rachun-
kowości – zależy im, żebyście weszli na rynek pracy uzbro-
jeni w  teorię, którą z  łatwością wykorzystacie w praktyce. 
Dlatego też oferujemy szereg zajęć warsztatowych i  prak-
tyk studenckich – robimy wszystko, żebyście obracali pie-
niędzmi zgodnie ze sztuką i w zgodzie ze sobą.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu eko-
nomii, zarządzania czy międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. Nauczysz się korzystać z  narzędzi 
analitycznych wykorzystywanych w informatyce, mate-
matyce, statystyce i  ekonometrii.

Absolwent
•	 jest	 specjalistą	 w  zakresie	 finansów	 oraz	
rachunkowości,
•	 zna	zasady	 i mechanizmy	 funkcjonowania	
instytucji finansowych, organów podatkowych, 
jednostek samorządowych oraz podmiotów 
gospodarczych,
•	 potrafi	definiować	oraz	analizować	pro-
blemy i  zjawiska występujące w gospo-
darce,
•	 potrafi	 przeprowadzić	 analizę	 eko-
nomiczną podmiotu, ocenić jego kon-
dycję finansową, 
•	 gospodaruje	 zasobami	 finanso-
wymi, rzeczowymi i  ludzkimi,

•	 podejmuje decyzje inwestycyjne i operacyjne w oparciu 
o  nabyte umiejętności i  analizę danych,

•	 odnajduje się na  dynamicznym rynku pracy, pracując 
w  przeróżnych firmach lub prowadząc własną działal-
ność. 

Uczymy przyszłych specjalistów do  spraw budżetu, 
rachunkowych wyjadaczy i księgowych – ekspertów. W pro-
fesjonalnym, kompleksowym przygotowaniu do  zawodu – 
możesz na  nas liczyć. Przyjdź i  przekonaj się. 

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności: 
•	 rachunkowość i  podatki,
•	 finanse podmiotów gospodarczych.

ZARZĄDZANIE

Opis kierunku 
Organizacja, analiza i  praca zespołowa, czyli zarzą-

dzanie w  telegraficznym skrócie. To kierunek wyjątkowo 
interdyscyplinarny. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę 
z  zakresu nauk o  zarządzaniu, ekonomii, społeczeństwie 
i  dyscyplin komplementarnych. Nauczysz się dostrzegać 
i wykorzystywać szanse, diagnozować i rozwiązywać pro-
blemy oraz sprawiać, że to, co dotąd nie działało, zaczyna 
działać – lepiej niż kiedykolwiek.

Praktyka
Doświadczenie w  tej branży jest kluczowe. Biznes jest 

nieprzewidywalny, zespoły i struktury organizacji są różne. 
Dlatego kompleksowo przygotujemy Cię do zawodu w myśl 
hasła „Praktyka czyni mistrzem”.

Zajęcia opierają się na ćwiczeniach zespołowych, przy-
gotowujących do  pracy w  grupach o  różnym charakterze 
i różnych potrzebach. Dodatkowo prowadzimy program prak-
tyk zawodowych umożliwiających zapoznanie się z mecha-
nizmami funkcjonowania przedsiębiorstw.

ciąg dalszy na str. 26
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Absolwent
•	 potrafi zarządzać różnymi pionami funkcjonalnymi przed-

siębiorstwa,
•	 może znaleźć zatrudnienie w  przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzę-
dach i  biurach, komórkach zarządzających w  podmio-
tach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych,

•	 posiada umiejętności przydatne podczas prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej,

•	 potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać pro-
blemy gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczo-
wymi, finansowymi, informacyjnymi),

•	 jest przygotowany do  pracy w  charakterze specjalisty, 
analityka i  projektanta systemów organizacji i  zarzą-
dzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza-
nia w  przedsiębiorstwach.

Jako osoba zarządzająca będziesz mieć realny wpływ 
na  firmę, jej pracowników, strukturę i  otoczenie. Podejmij 
swoją pierwszą poważną decyzję. Zacznij studia w  Col-
legium Witelona. 

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie

ENERGETYKA

Opis kierunku
Zmieniamy świat! Najbliższe lata upłyną pod znakiem 

przemian technologicznych i  transformacji systemów ener-
getycznych – możesz w  tym uczestniczyć i  mieć realny 
wpływ na  naszą planetę! W ramach kierunku nauczysz 
się planowania, wdrażania i  nadzoru nad gospodaro-
waniem energią. Zdobędziesz wiedzę z zakresu ener-
getyki, źródeł odnawialnych, systemów i  urządzeń 
energetycznych.

Absolwent
•	 projektuje,	 konstruuje,	 obsługuje	 i  nadzoruje	
systemy energetyczne,
•	 wdraża	 normy	 energetyczne	 oraz	 normy	
ochrony środowiska związane z  wykorzysta-
niem energii,
•	ma	kompetencje	specjalisty	ds.	oceny	ener-
getycznej i efektywnego zarządzania ener-
gią. 

Studiuj na Wydziale Nauk… cd. ze str. 25
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Perspektywy zawodowe
Gwałtowny rozwój sektora energetycznego to szereg 

możliwości zawodowych. Po studiach możesz śmiało sta-
rać się o  posadę w:
•	 przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących 

maszyny, urządzenia i  systemy energetyczne,
•	 przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz 

zajmujących się przesyłaniem i  dystrybucją nośników 
energii,

•	 przedsiębiorstwach zajmujących się budową i  eksplo-
atacją systemów, wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych,

•	 przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i audi-
tingiem energetycznym,

•	 komórkach organizacyjnych zajmujących się planowa-
niem energetycznym.

Stań na czele zmian. Poświęć swoją energię dobrej spra-
wie i  dobrej uczelni. Zapraszamy do Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 eksploatacja maszyn, urządzeń i  systemów energetycz-

nych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.

INFORMATYKA

Opis kierunku
Kariera w  Twoim zasięgu! Jeśli ekran 

od dawna jest Twoim oknem na świat, a nowe 
technologie nie są Ci obce – nie ma na co 
czekać! Wybierz Collegium Witelona 
i zacznij swoją przygodę w IT. Nauczymy 
Cię pisać aplikacje, tworzyć nowoczesne 
strony internetowe, śmigać między naj-
bardziej zaawansowanymi systemami 
informatycznymi. Przez skomplikowane 
oprogramowania przeprowadzą Cię 
najlepsi z  najlepszych – praktycy, 
fachowcy, pracownicy w firmach IT.

Absolwent 
•	 posiada wiedzę z  zakresu matematyki, fizyki, elektro-

niki i  metrologii, teorii informacji, języka angielskiego 
oraz wybranych zagadnień prawa czy zarządzania 
projektami,

•	 potrafi korzystać z  baz danych i  sieci komputerowych,
•	 zna i  rozumie najpopularniejsze systemy operacyjne, 

w  tym systemy z  rodziny UNIX i Windows Server,
•	 potrafi budować systemy komputerowe, projektować 

i wdrażać systemy informatyczne,
•	 sprawnie posługuje się technikami i  metodami progra-

mowania.

Partnerzy 

•	 współpracujemy z  szerokim gronem przedsiębiorstw, 
które uczestniczą w  stałej adaptacji programów kształ-
cenia do  bieżących trendów branży IT,

•	 współpracujemy z  firmą Microsoft w  ramach programu 
MSDN Academic Alliance.

Pokazujemy narzędzia, uczymy teorii i  tworzymy prze-
strzeń do  zdobywania doświadczenia. To, jaki kierunek 
obierzesz po studiach, zależy tylko od Ciebie – możliwo-
ści jest wiele i  stale przybywają.

Bądź twórcą/twórczynią.
Bądź wizjonerem/wizjonerką. Pracuj w  IT.

Zapraszamy do  rekrutacji.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 programowanie aplikacji mobilnych i  internetowych,
•	 grafika komputerowa,
•	 development and operations (specjalność opracowana 

przy współpracy z  firmą Spyrosoft S.A.).

ciąg dalszy na str. 28
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LOGISTYKA I TRANSPORT

Opis kierunku
Pędzić i  nie błądzić – oto jest wyzwanie! Dowiesz się, 

jak zarządzać przestrzenią, transportem i  zasobami tak, 
aby produkty docierały od  punktu A  do B – bez proble-
mów, bez strat, prosto do  celu.

Współczesny inżynier pracujący w  branży TSL (Trans-
port – Spedycja – Logistyka) to nie tylko osoba projektująca 
techniczne aspekty funkcjonowania procesów. To często 
menedżer dysponujący wiedzą z  zakresu ekonomii, orga-
nizacji i  zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, 
transportu, spedycji czy ekologii. Dróg rozwoju jest wiele – 
wybór należy do Ciebie.

Praktyka
Żeby sprawnie poruszać się w  transporcie, trzeba 

rozumieć mechanizmy rządzące drogami na  lądzie, 
na  wodzie i  w powietrzu. Dlatego, aby poszerzać 
horyzonty i  sprawdzać swoją wiedzę w  różnych 
przestrzeniach, umożliwiamy realizację praktyk 
w  wielu doświadczonych firmach specjalizują-
cych się w  transporcie i  logistyce. Współpracu-
jemy z  przedsiębiorstwami z  branży produk-
cyjnej oraz branży TSL, które być może będą 
Twoim przyszłym miejscem pracy.

Absolwent
•	 pracuje	 na  stanowiskach	 specjalistycz-
nych i  kierowniczych,
•	 zna	się	na transporcie,	logistyce,	spe-
dycji i  produkcji,

•	 może pracować w centrach 
logistycznych i  wyspecjali-
zowanych firmach transpor-
towych, w przedsiębiorstwach 
przemysłowych, handlowych 
i  usługowych,

•	 posiada kompetencje specjalisty 
do  spraw transportu w  firmach 
kurierskich oraz transportowo - logi-
stycznych.

Żeby osiągnąć zamierzony cel, musisz 
mieć dobry plan. Dobrze znać dostępne 
możliwości. Właśnie tego tutaj uczymy. 
Zrealizuj swój plan z  pomocą najlepszych 
narzędzi i najlepszych ludzi. Studiuj Logistykę 
i  transport w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 inżynieria systemów logistycznych i  transportowych,
•	 inżynieria transportu kolejowego (patronat POL-MIEDŹ 

TRANS sp. z  o.o.).

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Opis kierunku
Od zawsze interesowały Cię maszyny, technologie i inno-

wacje? Świetnie się składa – mamy dla Ciebie idealne miej-
sce. Uczymy zarządzania i  inżynierii produkcji, stosując 
nowoczesne metody i  wykorzystując szereg współcześnie 

Studiuj na Wydziale Nauk… cd. ze str. 27
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ciąg dalszy na str. 30

dostępnych narzędzi. Studenci łączą podstawowe umiejęt-
ności inżynierskie z praktycznymi kwalifikacjami menedżer-
skimi. Zdobędziesz wiedzę z zakresu konstruowania, wytwa-
rzania, eksploatacji, jakości, bezpieczeństwa oraz narzę-
dzi informatycznych w procesach produkcyjnych. Ambitnie? 
To dopiero początek!

Praktyka

Uczelnia współpracuje z  doświadczonymi firmami 
z  branży produkcyjnej. Realizujemy praktyki oraz projekty 
stanowiące kluczowy element kształcenia zawodowego. 
Przygotowaliśmy program studiów w taki sposób, aby kwa-
lifikacje absolwentów odpowiadały aktualnym wymaga-
niom nowoczesnej gospodarki. Uczymy studentów projek-
tować przyszłość z  wykorzystaniem współczesnych, sku-
tecznych metod.

Absolwent
•	 jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę i umie-

jętności w  zakresie inżynierii produkcji, zarządzania 
i  organizacji,

•	może być zatrudniony w  przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, w  tym w  branży maszynowej, mechanicznej, 
motoryzacyjnej,
•	 w zależności od wyboru ścieżki kariery – jest spe-
cjalistą w  zakresie inżynierii mechanicznej, inżynie-
rii motoryzacyjnej lub systemów i  procesów prze-
mysłowych.

Ucz się i  pracuj mądrze, efektywnie i  spraw-
nie – jak dobrze naoliwiona maszyna. Zasil 
nasz zespół inżynierów na kierunku Zarządzanie 
i  inżynieria produkcji w Collegium Witelona.

Zapraszamy do  rekrutacji.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/
ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna, 
•	 inżynieria motoryzacyjna 

(specjalność zmodernizowana przy współpracy w firmą 
Haerter Technika Wytłaczania sp. z  o.o. sp. k.),

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Opis kierunku 
Dobrze jest posiadać pieniądze, ale także je rozumieć 

i  sprawnie nimi zarządzać. Dzięki specjalistom ds. finan-
sów i  wykwalifikowanym menedżerom przedsiębiorstwa 
świetnie funkcjonują, rozwijają się i  rosną w  siłę każdego 
dnia. Teraz Ty również możesz postawić pierwsze kroki 
w tym biznesie dzięki podjęciu studiów na kierunku Finanse 
i  zarządzanie w przedsiębiorstwie w Collegium Witelona. 

Praktyka
Głównym celem kształcenia jest zapewnienie studentom 

odpowiednich warunków do  zdobywania wiedzy i  wyko-
rzystywania jej w  praktyce. Dlatego w  ramach kierunku 
odbywa się cały szereg warsztatów i  ćwiczeń praktycz-
nych dla jak najlepszych efektów kształcenia. W rezultacie 
absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska i procesy 
w dziedzinie finansów i  zarządzania. Umiejętnie je anali-
zuje, ocenia i  podejmuje słuszne decyzje – jak na  świet-
nego menedżera przystało.
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Absolwent 

•	 jest wszechstronnie przygo-
towany do  pełnienia funkcji 
menadżersko - specjalistycznych 
w dwóch obszarach funkcjonowa-
nia podmiotu gospodarczego, któ-
rymi są finanse i szeroko rozumiane 
zarządzanie przedsiębiorstwem,

•	 rozumie otoczenie makroekonomiczne 
podmiotu gospodarczego, struktury 
i  instytucje otoczenia,

•	 rozumie funkcjonowanie rynku finanso-
wego i  jego wpływ na  sytuację przed-
siębiorstwa,

•	 zarządza finansami i projektami inwestycyj-
nymi przedsiębiorstw,

•	 opanował współczesne koncepcje i  metody 
zarządzania, formowania zespołów i  kiero-
wania nimi,

•	 rozumie aspekty prawne tworzenia, funkcjonowa-
nia oraz zarządzania przedsiębiorstwem,

•	 zajmuje stanowiska menedżerskie w różnych przed-
siębiorstwach lub w  ramach własnej działalności,

•	 może pracować jako doradca ds. finansowych 
i  zarządzania, kierownik zespołu projektowego czy 
dyrektor funkcjonalny lub naczelny (po zdobyciu odpo-
wiedniego doświadczenia).

Praca w najlepszych firmach i na świetnych warunkach 
jest na wyciągnięcie ręki. Nie licz na  cud, licz na  siebie. 
Podejmij studia w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
•	 finanse i  inwestycje przedsiębiorstw,
•	 zarządzanie i  innowacje w  przedsiębiorstwie,
•	 zarządzanie pracą i  kapitałem ludzkim.

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Opis kierunku
Kierunek? Przyszłość! Podejmij studia stworzone na miarę 

naszych czasów. Roboty, coboty, drony, symulacje, chmura 
obliczeniowa, rozszerzona rzeczywistość – to nie film science 
fiction, to Inżyniera Produkcji i  logistyki w Collegium Wite-
lona.

Przygotowujemy studentów do pełnienia funkcji specjali-
styczno - menedżerskich w zaawansowanym przemyśle opar-
tym na  technologiach informatycznych. Praktyczne umiejęt-
ności w połączeniu ze wszechstronną wiedzą pozwolą Ci 
znaleźć pracę na dynamicznie zmieniającym się rynku tech-
nologii i  innowacji.

Studiuj na Wydziale Nauk… cd. ze str. 29



31kwadrans
a k a d e m i c k i

Praktyka
Współczesny kierunek wymaga współczesnego podej-

ścia do  nauczania. Dlatego:
•	 prowadzimy seminaria przemysłowe realizowane przy 

udziale doświadczonej kadry specjalistyczno-menedżer-
skiej,

•	 współpracujemy z  wieloma firmami z  branży produk-
cyjnej oraz logistyczno-transportowej (w  szczególności 
z  przedsiębiorstwami Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A.),

•	 organizujemy projekty przemysłowe realizowane na rzecz 
pracodawcy (dotyczą realnych problemów rozwiązywa-
nych w  firmach),

•	 organizujemy praktyki studenckie – kluczowy element 
przygotowania do  zawodu,

•	 wspieramy działalność w Kole Naukowym Inżynierii Mate-
riałowej „Ferrum”, Kole Naukowym Jakości, Kole Nauko-
wym Logistyki i Transportu oraz Kole Naukowym Innowacji,

•	 studenci mogą uczestniczyć w  dodatkowych kursach, 
szkoleniach certyfikowanych, seminariach i targach prze-
mysłowych  dotyczących innowacji.

Absolwent
•	 posiada unikalną i  zaawansowaną wiedzę i  kompeten-

cje w  zakresie inżynierii produkcji, logistyki, narzędzi 
informatycznych oraz zarządzania i  jakości,

•	 jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na stanowi-
skach kierowniczych jako specjalista - menedżer,

•	 może pracować w  przedsiębiorstwach stosujących 
zaawansowane rozwiązania w  procesach produkcyj-
nych (w szczególności z  branży motoryzacyjnej),

•	 może pracować w przedsiębiorstwach stosujących inno-
wacyjne rozwiązania w procesach logistycznych (w tym 
z zastosowaniem dronów), w branży produkcyjnej oraz 
logistyczno - transportowej.

Wejdź w pasjonujący świat technologii i ucz się od naj-
lepszych. Stwórzmy razem lepszą przyszłość.

Dołącz do  nas. Studiuj w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
•	 przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne stosowane w przemyśle),
•	 smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne oraz drony stosowane w  logistyce).
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W mijającym już roku akademickim Wydział Nauk Tech-
nicznych i  Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa przygotował kilkanaście spotkań z  przedstawi-
cielami przemysłu pod wspólną nazwą „Seminaria prze-
mysłowe”. Inicjatorem tych działań jest dr hab. inż. Piotr 
A. Wrzecioniarz, prof. CW. Seminaria miały zacieśniać 
związki między zakładami pracy a  Uczelnią i  przyczy-
nić się do  pogłębienia współpracy Uczelni z  przemysłem.

Do udziału w  seminariach zaproszeni zostali studenci 
wszystkich kierunków kształcenia i  pracownicy Collegium 
Witelona oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Spo-
tkania z  przedstawicielami przemysłu miały im dostarczyć 
wiedzy na  temat poszczególnych firm i  wskazać przyszłe 
możliwości aktywności zawodowej, a także określić perspek-
tywy wspólnych działań. Umożliwi to praktyczne wykorzy-
stanie zdobywanej wiedzy w  realnych warunkach.

Otwierające cykl spotkań „Seminarium przemysłowe” 
zorganizowano 14 października 2021 roku. Spotkanie 
otworzyła dr Bogumiła Wątorek, prof. CW – Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa, następnie dr inż. Daniel Medyński – Dzie-
kan Wydziału Nauk Technicznych i  Ekonomicznych przy-
witał zgromadzonych gości, po czym oddał głos inicja-
torowi wydarzenia dr. hab. inż. Piotrowi A. Wrzecionia-
rzowi, profesorowi CW.

Głównym gościem seminarium był Dariusz Świderski, 
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź 
S.A. Prezes, jako doświadczony ekspert, zaprezentował 
zgromadzonym gościom profil działalności spółki, jej osią-
gnięcia na arenie międzynarodowej oraz przedstawił aktu-
alną problematykę dotyczącą produkcji.

W listopadzie odbyło się kolejne „Seminarium przemy-
słowe”. Tym razem gościliśmy przedstawicieli firmy Col-

Przemysł na seminariach
lins Aerospace, jednego z naj-
większych globalnych graczy 
w branży lotniczej, którzy w bar-
dzo w interesujący sposób przed-
stawili słuchaczom profil działalno-
ści firmy. 

Collins Aerospace specjalizuje się 
w konstrukcjach lotniczych, awionice, 
wnętrzach, systemach mechanicznych, 
systemach misji oraz systemach zasila-
nia i sterowania, które obsługują klientów 
z  sektorów komercyjnego, regionalnego, 
biznesowego i wojskowego. Siedziba firmy 
znajduje się w Charlotte w Północnej Karo-
linie, firma zatrudnia 78 000 pracowników 
w  ponad 300 lokalizacjach na  całym świe-
cie, a  w 2019  r. osiągnęła sprzedaż netto 
w wysokości 26 mld USD. Collins Aerospace to 
jedna z czterech firm tworzących Raytheon Tech-
nologies Corporation. 

Podczas kolejnego seminarium zaprezentowała 
się firma Mine Master sp. z  o.o., zdobywca tytułu 
„Mistrza Techniki 2021” NOT Zagłębia Miedziowego 
za rozwiązanie pt. „Opracowanie i budowa prototypo-
wej Samojezdnej Maszyny Górniczej Kotwiącej z napę-
dem bateryjnym”. Firma zaprezentowała profil działal-
ności spółki oraz możliwości współpracy. 

Mine Master sp. z  o.o. w  Wilkowie działa na  rynku 
od  ponad 40 lat, początkowo należąc do  grupy KGHM 
„Polska Miedź” S.A. Do 1972 r. funkcjonowały tu Zakłady 
Górnicze „Lena”, które po wyczerpaniu złoża rud miedzi 
zostały zamknięte. Dwa lata później inżynierowie i technicy 
z Wilkowa zbudowali tu pierwszy dwuwysięgnikowy pneu-
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matyczny wóz wiertniczy przeznaczony dla górnictwa rud 
metali nieżelaznych. Tak w pozostałych po kopalni budyn-
kach rozpoczął działalność produkcyjną Zakład Urządzeń 
Górniczych „Lena” należący do  koncernu KGHM.

Specjalnością Mine Master jest produkcja maszyn wiercą-
cych i kotwiących dla górnictwa podziemnego. W kooperacji 
z partnerem GHH Fahrzeuge oferuje również maszyny ładu-
jąco-odstawcze. Pozwala to na dostarczanie klientom pełnego 
pakietu maszyn niezbędnych do  realizacji prac górniczych 
i  tunelowych. Zasadą działania firmy jest ścisła współpraca 
z  przyszłymi użytkownikami naszych produktów. Zapewnia 
to dostarczanie im maszyn spełniających ich oczekiwania 
i  dostosowanych do  specyficznych warunków pracy.

Pol-Miedź Trans sp. z o.o. była gościem kolejnego „Semi-
narium przemysłowego”, które odbyło się 9 grudnia 2021 r. 
Zaprezentowała profil działalności spółki oraz możliwości 
współpracy. Spotkanie było dedykowanego studentom Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa.

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez 
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. to transport kolejowy rzeczy, 
utrzymanie taboru kolejowego, pełnienie funkcji podmiotu 
odpowiedzialnego za  utrzymanie wagonów (ECM). 
Pol-Miedź Trans sp. z  o.o. wykonuje usługi kolejowe 
na  zewnętrznych liniach kolejowych sieci PKP PLK 
S.A. oraz obsługuje bocznice kolejowe Grupy Kapi-
tałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W świat zaawansowanych technologii wpro-
wadzali słuchaczy przedstawiciele firmy Stigal. 
Ponad 100 słuchaczy miało możliwość zapo-
znania się z  najnowszej generacji przecinar-
kami CNC do cięcia plazmowego i tlenowego 
oraz urządzeniami specjalnymi, automatyzu-
jącymi procesy spawalnicze. 

Firma Stigal tworzy nowoczesne rozwią-
zania spełniające oczekiwania dynamicz-
nie rozwijającego się sektora przedsię-
biorstw branży metalowej. Biuro projek-
towe nieustannie pracuje nad nowymi 
rozwiązaniami technicznymi, które 
zapewniają ciągły rozwój produ-
kowanych maszyn. Wykorzystując 

nowoczesne techniki komputerowego modelowania 3D, 
biuro konstrukcyjne posiada możliwości szybkiego projek-
towania oraz wdrażania nowych rozwiązań, które czynią 
oferowane produkty coraz lepszymi. 

16 grudnia 2021 w  Centrum Widowiskowo-Konferen-
cyjnym Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w ramach 
współpracy z  biznesem na  Wydziale Nauk Technicznych 
i  Ekonomicznych odbyło się kolejne „Seminarium przemy-
słowe”. Tym razem gościem spotkania był jeden z  naj-
większych światowych producentów materiałów budowla-
nych – TechnoNiCOL-Insulation sp. z  o.o.

Na pierwszym w nowym 2022 roku „Seminarium prze-
mysłowym” zorganizowanym 13 stycznia przez Wydział 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa gościła przedstawicieli Spyrosoft S.A. 

Spyrosoft działa w branży IT i zajmuje się wytwarzaniem 
oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wyso-
kopoziomowe systemy oparte na  chmurach publicznych, 

każdorazowo dostosowane do  potrzeb i  wymagań klien-
tów. Spyrosoft oferuje kompleksowe prowadzenie projektów, 
w  ramach których specjaliści Spyrosoft zarządzają projek-
tami i  związanymi z  nimi wymaganiami, tworzą architek-
turę, piszą i  rozwijają warstwę programistyczną.

Rozwiązania wdrażane są z  wykorzystaniem chmur 
publicznych oraz zaawansowanych technologii, takich jak 
Artificial Intelligence (AI) czy Mixed Reality.

Spółka znajduje się na  5. miejscu najszybciej rozwi-
jających się w  Europie firm w  zestawieniu Forebsa oraz 
Financial Times. 

Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
10 marca 2022 r. uczestniczyli w kolejnym cyklicznym „Semi-
narium Przemysłowym”. Tym razem w Collegium Witelona 
zaprezentowała się firma LG Energy Solutions z Wrocławia.

Przedsiębiorstwo jest największym w Europie i wiodącym 
na  świecie producentem baterii litowo - jonowych dla  prze-
mysłu motoryzacyjnego. 

W czasie swojej pięcioletniej działalności LG Energy 
Solution Wrocław stworzyło pierwsze, a zarazem najwięk-
sze centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych 
w Europie. Zaowocowało to wprowadzeniem do Polski naj-

ciąg dalszy na str. 34
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nowocześniejszej technologii, przyciągnięciem wielu innych 
inwestycji, a  także uczynieniem naszego kraju europejskim 
liderem tej branży.

3 marca 2022 r. Witelonka gościła Thomasa Kaisera – 
Dyrektora Obróbki, Utrzymania Ruchu, Projektów Inwesty-
cyjnych i  BISO w  Mercedes Benz Manufacturing Poland 
w  Jaworze. 

Prelegent zaprezentował jedną z najnowocześniejszych 
fabryk 4.0 w  Europie, która działa w  naszym regionie, 
zaprosił słuchaczy do  współpracy oraz przedstawił moż-
liwe jej formy.

Mercedes Benz Manufacturing Poland w Jaworze to pierw-
sza w Polsce fabryka silników i baterii do samochodów elek-
trycznych. Zakład produkuje czterocylindrowe silniki benzy-
nowe i wysokoprężne oraz baterie elektryczne do samocho-
dów osobowych Mercedes-Benz. Nowoczesna fabryka jest 
połączeniem najwyższych standardów branży motoryzacyj-
nej z  ideą „Przemysł 4.0“, a  jej uruchomienie pozwoliło 
na zwiększenie zdolności produkcyjnych koncernu w Euro-
pie Wschodniej oraz elastyczności i  efektywności global-
nej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz.

31 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Semi-
nariów Przemysłowych”. Tym razem Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa gościła przedstawicieli Polskich Kolei 
Państwowych.

PKP Cargo reprezentował Jacek Krawczun – Dyrektor 
Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo, natomiast PKP 
Intercity reprezentował Janusz Kazior – Dyrektor do Spraw 
Handlowych PKP Intercity. 

Na kolejnym seminarium gościliśmy przedstawicieli 
Härter Technika Wytłaczania. Firma produkuje elementy 
z  metalu i  tworzyw sztucznych, podzespoły oraz opako-
wania. Od przeszło 50 lat Härter wzbogaca branżę inno-
wacyjnymi pomysłami, nowymi technologiami i  perspekty-
wicznymi wizjami. 

28 kwietnia 2022 r. gościliśmy dra Błażeja Prusa – Pre-
zesa PPH VITBIS sp. z  o.o. Firma jest największym produ-
centem szklanych ozdób choinkowych, zatrudnia ok.  200 
wykwalifikowanych pracowników w  różnych działach. 

Prezes podzielił się ze studentami Collegium Witelona 
praktyczną wiedzą z  zakresu zarządzania przedsiębior-
stwem oraz swoim przepisem na  sukces. 

Ostatnie w roku akademickim 2021/2022 „Semina-
rium Przemysłowe” zorganizowano 19 maja, a popro-
wadzili je przedstawiciele firmy INOVA Centrum Inno-
wacji Technicznych sp. z  o.o. Grupa KGHM Polska 
Miedź S.A.

Przedsiębiorstwo zajmuje się dostarczaniem 
klientom nowoczesnych, innowacyjnych produktów 
i  usług o  najwyższej jakości z  zakresu elektro-
techniki, automatyki i radiokomunikacji. Dotych-
czasowe „Seminaria przemysłowe” cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
studentów oraz uczniów szkół ponadpod-
stawowych. 

Organizatorzy zapraszają w  przy-
szłym roku akademickim na nowe odsłony 
spotkań z  cyklu „Seminarium przemy-
słowe”.

Przemysł na seminariach cd. ze str. 33
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Na terenie Krainy Dobrej Energii w  Jezierzanach 
odbył się Maraton Zumba Fitness. Trzygodzinny mara-
ton energetycznego tańca przyciągnął tłumy aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Wśród tańczących 
pojawiły się ekipy reprezentujące lokalne szkoły 
oraz zumbowe ekipy z  okolic. Poziom endor-
fin podniosły wszystkim układy prezentowane 
przez kilku instruktorów. Na parkiecie zrobiło 
się naprawdę gorąco, kiedy wszyscy uczest-
nicy zostali porwani przez latynoskie rytmy. 

W gronie wystawców była Witelonka, 
która prezentowała ofertę edukacyjną 
na  rok akademicki 2022/2023. Przy 
naszym stoisku każdy otrzymał szcze-
gółowy informator prezentujący kie-
runki studiów oraz zasady rekrutacji 
na studia. Wysoki poziom prowadzo-
nych zajęć dydaktycznych gwaran-
tuje zarówno uznana kadra nauczy-
cieli akademickich, jak i  specjali-
stów spoza Uczelni – wybitnych 
praktyków z  bogatym doświad-
czeniem zawodowym.

Maraton Zumba Fitness 
w Jezierzanach

Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Sto-
dole Kultury w Jerzmanowej odbyło się „Spotkanie kul-
tur”. Tegoroczna edycja to wymiar trzech kultur: kulinar-
nej (kuchnia niemiecka, litewska, mongolska i węgier-
ska), duchowej oraz fizycznej. 

Odwiedzający goście bawili się w  rytmie dźwię-
ków prezentowanych na scenie przez artystów, a stroje 
i  muzyka w  sposób jednoznaczny i  wiarygodny 
odzwierciedlały charakter wielu kultur, wprowadza-
jąc nas w  ich klimat. 

Na wydarzeniu obecna była również Witelonka! 
Nasi przedstawiciele omawiali zasady tegorocznej 
rekrutacji, warunki studiowania, pomoc materialną 
dla studentów, perspektywy zatrudnienia po ukończe-
niu cyklu kształcenia. Przekrój prowadzonych przez 
naszą Uczelnię kierunków jest bardzo zróżnicowany. 
Są to kierunki ekonomiczne, humanistyczne, medyczne, 
prawne, techniczne i  ścisłe. Natomiast na  najmłod-
szych czekały drobne upominki w  postaci uczelnia-
nych gadżetów.

Witelonka na „Spotkaniu Kultur” 
w Jerzmanowej
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nowości
wydawnicze

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa ukażą się „Zeszyty Naukowe Collegium Witelona” 
nr 43(2)/2022. Wydanie składa się będzie z 8 artykułów: 

1. Robert Bobkier – Współczesny narkoterroryzm w Ame-
ryce Łacińskiej. Casus Kolumbii i Meksyku,

2. Andrzej Pilarczyk, Ewa Pilarczyk – Konstytucyjne gwa-
rancje ochrony środowiska na  przykładzie nałożo-
nych kar przez wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska,

3. Karolina Puda – Trudności i sukcesy nauczycielki wspo-
magającej ucznia z  orzeczeniem autyzmu w  narra-
cji autoetnograficznej,

4. Robert Socha – Wpływ przestępczości na  poczucie 
bezpieczeństwa,

5. Robert Socha, Alina Wołoch – Ochrona prawna 
sygnalistów – wybrane aspekty,

6. Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński – Wybrane 

Zeszyty Naukowe 
Collegium Witelona nr 43(2)2022
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problemy bezpieczeństwa dużych skupisk ludzkich 
innych aniżeli zgromadzenia publiczne i  imprezy 
masowe,

7. Robert Gwardyński – Metodyka zapewnienia bezpie-
czeństwa uczestnikom publicznych zgromadzeń o cha-
rakterze religijnym przez podmiot kościelny,

8. Beata Skwarek – Realizacja projektu „Potencjał 
i  walory ziemi Witelona – od  zwiedzania do  dzia-
łania” w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym 
Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu i Sta-
rostwem Powiatowym w  Legnicy.

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów 
w  czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania 
i  struktury artykułów. Informacje te opublikowano z  myślą 
o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolej-
nych wydań „Zeszytów Naukowych Collegium Witelona”.
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wieści
z KU AZS

W tym roku nasz Klub Uczelniany AZS ponownie 
mógł aplikować w  konkursie na  organizację otwar-
tych, ogólnodostępnych zajęć skierowanych do wszyst-
kich grup wiekowych, społecznych i środowiskowych. 
Ubiegłoroczna pilotażowa edycja cieszyła się sporym 
zainteresowaniem wśród studentów naszej Uczelni. 

Klub Uczelniany AZS Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa z  końcem lipca 2022 złożył aplika-
cję do udziału w programie „Od kanapowca do spor-
towca”. Nasz AZS otrzymał dofinansowanie zada-
nia na  realizację zajęć w  sekcjach sportowych AZS. 
Podobnie jak w zeszłym roku projekt Akademickiego 
Związku Sportowego pod nazwą „Od  kanapowca 
do sportowca” ma na celu pobudzić naszą AZS - owską 
społeczność do  aktywności ruchowej.

Projekt zakłada organizację zajęć sportowych, pro-
wadzenie otwartych, ogólnodostępnych sekcji dosto-
sowanych do  potrzeb społeczeństwa. Zadanie kie-
rujemy w  szczególności do  studentów, ale również 
do  pozostałych grup wiekowych: młodzieży, doro-
słych i  seniorów. 

„Od kanapowca do sportowca”

Realizacja projektu ma wpłynąć na promocję zdro-
wego stylu życia, zachęcać do  aktywności fizycznej 
oraz kreować życie lokalne wokół uczelni. Przy oka-
zji tego programu liczymy na  promocję Akademic-
kiego Związku Sportowego, a  także na  zwiększenie 
liczby członków AZS. 

Projekt „Od kanapowca do  sportowca” jest reali-
zowany przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.



Wyląduj w odpowiednim miejscu.  
Studiuj w Collegium Witelona.

           ZRÓB SKOK  
W PRZYSZŁOŚĆ  

Rekrutacja trwa  Studiuj również w systemie  
„ucz się i pracuj”.  

www.collegiumwitelona.pl


