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

Również pracownicy naszej Uczelni obchodzili to święto. 14 lutego wszystkim pracowni-
kom przekazano słodkie niespodzianki w  postaci cukierków.

Walentynki 2023
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co 
za nami

3 – 5 lutego – odbyło się wyjazdowe szkolenie kadry kie-
rowniczej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

6 lutego – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Legnicy 
dr Helena Babiuch, będąca także nauczycielem akademic-
kim Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, uczestniczyła 
w  inauguracji obchodów 55-lecia Orderu Uśmiechu, któ-
rej organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w  Nysie 
nosząca imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Tym słonecz-
nym i  jedynym odznaczeniem na  świecie przyznawanym 
przez dzieci został udekorowany wiceprezes Zarządu Głów-
nego TPD – prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko, wieloletni 
zasłużony działacz na rzecz pomocy i ochrony dzieci oraz 
ich praw. 

6 lutego – w ramach cyklu „Biblioteka na BIS” odbyły się 
dwa spotkania zorganizowane przez Bibliotekę oraz mgra 
Dariusza Stefaniaka we współpracy z  Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych. W  spotkaniach, w  ramach przedmiotu 
podstawy przedsiębiorczości, uczestniczyli uczniowie Tech-
nikum Akademickiego.

7 lutego – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zor-
ganizowało 14. Legnickie Prezentacje Edukacyjne w formule 
stacjonarnej i on-line. Ideą jest przybliżenie uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych dostępnej oferty edu-
kacyjnej oraz możliwości rozwoju osobistego. 

9 lutego – Witelonka powitała kolejną grupę studentów 
programu Erasmus+! Studenci wraz z  pracownikami Biura 
Współpracy z Zagranicą odbyli spacer po najbardziej cha-
rakterystycznych miejscach w  Legnicy.

9 –12 lutego  –  w  Legnicy odbywały się Akademickie 
Mistrzostwa Polski w Futsalu Mężczyzn – Półfinał D, których 
organizatorem jest Klub Uczelniany AZS Collegium Wite-
lona i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. W turnieju 
wzięło udział 12 uczelni z województw: lubuskiego, dolno-

śląskiego, opolskiego i  ślą-
skiego. Łącznie blisko 150 
studentów. 

13 lutego  –  warsztaty kuli-
narne ze studentami kierunku Die-
tetyka oraz władzami Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycz-
nej Collegium Witelona popro-
wadził Bartek Boratyn  –  cukiernik, 
który piecze znakomite ciasta w pro-
gramie „Dzień Dobry TVN”, prowadzi 
w Warszawie kultową cukiernię „Patis-
sier”, a jego wypieki są cenione w całej 
Europie. 

14 lutego  –  pracownicy naszej Uczelni 
obchodzili walentynki. Pracownikom przeka-
zano słodkie niespodzianki  –  cukierki. 
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2 marca  –  przedstawiciele Collegium Witelona wezmą 
udział w XI Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w Sule-
chowie i zaprezentują ofertę edukacyjną na rok akademicki 
2023/2024 wśród uczniów klas maturalnych.

7 marca – odbędzie się druga edycja Turnieju o Puchar 
Witelona pt. „Zintegrowane umiejętności praktyczne” w kate-
gorii technicznej. Celem turnieju jest promowanie rozwoju 
umiejętności praktycznych uczniów w  edukacji formalnej 
i nieformalnej. Uczestnikami turnieju są reprezentacje szkół 
ponadpodstawowych z Dolnego Śląska.

8 marca – odbędzie się druga edycja Turnieju o Puchar 
Witelona „Zintegrowane umiejętności praktyczne” w  kate-
gorii ekonomicznej. Celem turnieju jest promowanie roz-
woju umiejętności praktycznych uczniów w edukacji formal-
nej i  nieformalnej. Uczestnikami turnieju są reprezentacje 
szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska.

16 marca  – w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w Polkowicach odbędą się Targi Pracy i Uczelni 
Wyższych. Collegium Witelona zaprezentuje ofertę eduka-
cyjną na  rok akademicki 2023/2024 wśród uczniów klas 
maturalnych.

29 marca  –  Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi organi-
zuje Targi Pracy. Wśród wystawców nie  zabraknie Colle-
gium Witelona. Na stoisku naszej Uczelni będzie dostępna 
oferta edukacyjna na  rok akademicki 2023/2024.
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Senatu

Podczas styczniowego posiedzenia Senatu Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa podjęto uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z  działalności Rady Uczelni 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa za 2022 rok. 

Rada Uczelni Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
została powołana na  kadencję od  1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2024 r. uchwałą nr VII/8 Senatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 
18 listopada 2020 r. w osobach: Bogusława Potocka, Krzysz-
tof Sadowski i Mirosław Zaguła – członkowie spoza wspól-
noty Uczelni; Katarzyna Senko, Przemysław Siudak i  Jerzy 
Stefaniak  –  członkowie pracownicy Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa. Ponadto w skład Rady Uczelni wcho-
dzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa  –  do października 2022  r. 
była to Angelika Karasek, od  listopada 2022  r.  –  Nata-
lia Gniedziejko.

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w  Legnicy uchwałą nr VII/9 z  dnia 18 listopada 
2020  r. wybrał Mirosława Zagułę na  Przewodniczącego 
Rady Uczelni.

Rada Uczelni w roku 2022 odbyła 3 posiedzenia w try-
bie stacjonarnym oraz przeprowadziła 1 głosowanie w try-
bie on-line przy wykorzystaniu środków bezpośredniego poro-
zumiewania się na  odległość. Podstawę działań podejmo-
wanych przez Radę Uczelni w 2022  r. stanowiły przepisy 
ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce, Statut Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa oraz Regulamin Rady 
Uczelni. Wykonując swoje ustawowe i statutowe obowiązki 
w  roku 2022, Rada Uczelni koncentrowała się na  realiza-
cji zadań określonych w Ustawie oraz Statucie Uczelni.

Na poszczególnych posiedzeniach Rada Uczelni podjęła 
10 uchwał w następujących sprawach: zaopiniowania prowi-

Pozytywna ocena działalności 
Rady Uczelni

zorium budżetowego Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa 
w  Legnicy na  rok 2022; zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
Uczelni za rok 2021; zaopiniowa-
nia planu rzeczowo - finansowego Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa 
w  Legnicy na  rok 2022; przyznania 
Rektorowi Uczelni dodatku zadaniowego; 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
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planu rzeczowo - finansowego Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa w Legnicy za rok 2021; zaopiniowania korekty 
planu rzeczowo - finansowego Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa w  Legnicy na  rok 2021; zaopiniowania korekt 
planu rzeczowo - finansowego Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa w Legnicy na rok 2022 oraz przyjęcia sprawoz-
dania z  działalności Rady Uczelni za rok 2021.

Wszystkie uchwały Rady zostały przyjęte jednomyślnie, 
w  wyniku dyskusji dążącej do  wypracowania wspólnego 
stanowiska Rady w  każdej kwestii będącej przedmiotem 
prowadzonych obrad. W posiedzeniach Rady uczestniczyli 
z głosem doradczym pracownicy Uczelni, w szczególności 
Kwestor i  Przewodniczący Komisji Budżetowej.

Ponadto wśród innych działań podejmowanych przez 
Radę oraz Przewodniczącego Rady wymienić należy pro-
cedowanie kwestii związanych ze  stosunkiem pracy Rek-
tora, udział w ważnych dla Uczelni wydarzeniach (inaugu-
racja roku akademickiego, konferencje i  spotkania okolicz-
nościowe), a  także w webinariach organizowanych przez 
Ośrodek Współpracy Rad Uczelni w  ramach stowarzysze-
nia Polskie Forum Akademicko - Gospodarcze. 

Poprzez podejmowane działania Rada Uczelni Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa wypełniła obowiązki i zada-
nia, jakie zostały jej powierzone na  mocy Ustawy z  dnia 
20 lipca 2018  r. Prawo o  szkolnictwie wyższym i  nauce.

Po zatwierdzeniu sprawozdania Senatorowie podjęli 
uchwałę w sprawie rekomendacji dla Rady Uczelni w zakre-
sie wykonywanych przez nią zadań. Senat pozytywnie oce-
nił realizację zadań wykonywanych przez Radę Uczelni 
w 2022 roku.

W kolejnym punkcie obrad Senatorowie postanowili 
o podjęciu uchwały w sprawie likwidacji kierunku Coaching 
zdrowego stylu życia  –  studia pierwszego stopnia. Senat 
na  wniosek Rektora likwiduje z  dniem 31 stycznia 2023 
roku studia pierwszego stopnia na kierunku Coaching zdro-
wego stylu życia.

Po podjęciu tych uchwał omówiono sprawy bieżące.
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza 
na Dzień Otwartych Drzwi, który w formule stacjonarnej odbę-
dzie się 14 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9 do 14. 
Wydarzenie będzie również dostępne w  formule on-line 
na  stronie internetowej Uczelni  –  www.dod.collegiumwite-
lona.pl.

Każdy, kto zechce odwiedzić Uczelnię, będzie mógł zaj-
rzeć do sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni i  labo-
ratoriów oraz zobaczyć, jak wykorzystywana jest uczel-
niana baza. Można będzie także szczegółowo zapoznać się 
z ofertą edukacyjną na  rok akademicki 2023/2024, zasa-
dami rekrutacji na studia oraz specjalną ofertą dla naszych 
studentów. 

Witelonka zaprasza również do  bezpośredniej wizyty 
na  Uczelni. Podczas wycieczki będzie można obejrzeć 
m.in. nowocześnie wyposażone sale wykładowe, pracow-
nie czy  laboratoria. 

Wybór naszej Uczelni pozwoli przyszłym studentom zreali-
zować zaplanowane aspiracje edukacyjne. Bogaty wachlarz 
atrakcyjnych kierunków studiów I stopnia – licencjackich i inży-
nierskich, studiów II stopnia – magisterskich, jednolitych stu-
diów magisterskich, kursów i szkoleń, nowoczesne zaplecze 
dydaktyczne, a  także współpraca z  lokalnymi przedsiębior-
stwami, w  których studenci mogą odbywać praktyki zawo-
dowe, gwarantują studia nie  tylko efektywne, ale  i  prowa-
dzone w akademickiej formie.

Witelonka zaprasza 
na Dzień Otwartych Drzwi 2023

Warto przy tym pamiętać, że  kadrę uczelni 
stanowią najlepsi w swoich dziedzinach teoretycy 
i  praktycy, a  jednostka ściśle współpracuje m.in. 
z  otoczeniem biznesowym czy  znaczącymi placów-
kami służby zdrowia. Studenci Witelonki mogą więc 
liczyć na  najlepsze praktyki.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza 
wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem eduka-
cyjnej lub zawodowej drogi – młodszych i starszych. Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa zapewnia bowiem 
kształcenie dla wszystkich chętnych. 
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współpraca
zagraniczna

Georgian American University (GAU) z  Tbilisi w  Gru-
zji został nowym partnerem Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa. Umowa o  współpracy w  zakresie edukacji, 
sfery naukowej, kulturowej i  społecznej została zawarta 
25 stycznia 2023 roku.

Jej celem jest przede wszystkim wymiana nauczycieli 
akademickich, pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi i  studentów, realizacja wspólnych przed-
sięwzięć, takich jak organizacja konferencji, seminariów, 
warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego, 
wymiana informacji naukowych i publikacji oraz realizacja 
wspólnych programów i projektów edukacyjnych, a  także 
badawczo - rozwojowych.

Georgian American University (GAU) to prywatna akre-
dytowana instytucja szkolnictwa wyższego, która została 
założona przez gruzińskich i  amerykańskich partnerów 
w 2005 roku i  obecnie ma około 3000 absolwentów. 

Uniwersytet położony jest wśród wzgórz Tbilisi. Mia-
sto jest turystycznym celem podróżujących z całej Europy. 
Na uliczkach można poczuć gruzińską tradycję i  spróbo-
wać specjałów lokalnej kuchni, a  odwiedzenie najwięk-
szych atrakcji miasta sprzyja poznaniu historii i  kultury 
mieszkańców. 

Współpraca zagraniczna jest jednym z priorytetów Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa. Kontakty z  zagra-
nicznymi uniwersytetami i instytucjami partnerskimi stwarzają 
studentom możliwość rozwoju podczas wymiany studen-
tów w ramach wyjazdów stypendialnych, praktyk i  staży.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa od  wielu lat 
prowadzi intensywne działania, których celem jest otwar-
cie uczelni na współpracę z zagranicą. Wysiłki te zaowo-
cowały nawiązaniem kooperacji z  licznymi uczelniami 
z  całego świata, wyrazem czego stały się podpisane 
umowy o  partnerstwie. 

 Uczelnia w ramach programu Erasmus+ współpracuje 
z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, m.in. z: Belgii, 
Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch. 

Georgian American University 
partnerem Collegium Witelona 

Uczelnia Państwowa
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W Nysie 6 lutego br. odbyła się niecodzienna uroczy-
stość. W  ramach inauguracji obchodów 55-lecia Orderu 
Uśmiechu, której organizatorem była miejscowa Szkoła Pod-
stawowa nr 1 nosząca imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, 
tym słonecznym i  jedynym odznaczeniem na świecie przy-
znawanym przez dzieci  został udekorowany wiceprezes 
Zarządu Głównego TPD  –  prof. Stanisław Leszek Stadni-
czeńko, wieloletni zasłużony działacz na  rzecz pomocy 
i  ochrony dzieci oraz ich praw. 

Aktu dekoracji dokonał Kanclerz Międzynarodowej Kapi-
tuły Orderu Uśmiechu Marek Michalak. 

Wśród licznie przybyłych gości i  przyjaciół Laure-
ata  obecny był członek prezydium Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zygmunt Nowaczyk, który 
przekazał na ręce prof. Stadniczeńki list gratulacyjny od Pre-
zesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Wiesława Kołaka. 

W niecodziennym spotkaniu wzięli też udział TPD - owscy 
Kawalerowie Orderu Uśmiechu – Henryk Zabrocki z Kosza-
lina, Kazimierz Pleśniak z  Legnicy i  Społeczny Rzecznik 
Praw Dziecka w Legnicy dr Helena Babiuch, będąca także 
nauczycielem akademickim Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa, oraz władze samorządowe miasta Nysy. Spo-
tkanie odbyło się w wyjątkowej atmosferze z udziałem setek 
dzieci oraz dużej liczby młodzieży.

Order Uśmiechu dla profesora 
Stanisława Leszka Stadniczeńki
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rekrutacja
2023/2024

Kształcenie na tym kierunku odbywa się zgodnie z hasłem 
#praktyczniewprzyszłość i zakłada przede wszystkim prak-
tyczne przygotowanie studentów do  pracy w  zawodzie 
położnej/położnego. 

Zajęcia odbywają się w Monoprofilowym Centrum Symu-
lacji Medycznej, w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym w  Legnicy oraz Szpitalu św. Łukasza w  Bolesławcu. 

Obserwować, jak rodzi się nowe życie – brzmi pięknie? 
Położnictwo to zajęcie równie satysfakcjonujące, co nieprze-
widywalne –  jak to z życiem bywa. Wielkie emocje, szyb-
kie działanie i  duża odpowiedzialność  – musisz się na  to 
przygotować. Najlepiej studiując w Collegium Witelona.

Położnictwo łączy w  sobie nauki o  zdrowiu, nauki 
medyczne, społeczne i humanistyczne. Po ukończeniu studiów 
będziesz mieć wszelkie kompetencje potrzebne do wykony-
wania obowiązków na sali porodowej i niezbędne do opieki 
nad  przyszłą i  świeżo upieczoną mamą.

Zdobytą wiedzę sprawdzisz i  poszerzysz w  praktyce 
dzięki:
•	 dostępnym pracowniom symulującym naturalne warunki 

sali porodowej,
•	 praktykom na  salach porodowych i  oddziałach szpital-

nych, praktykom w poradniach położniczo - ginekologicz-
nych i  szkołach rodzenia.

Poznaj Położnictwo – nowy kierunek 
studiów w Collegium Witelona

Absolwent kierunku:
•	 posiada wielokierunkową wiedzę oraz umiejętności prak-

tyczne w  specjalnościach poszukiwanych na dynamicz-
nie rozwijającym się rynku usług medycznych,

•	 jest przygotowany do  podjęcia pracy na  stanowisku 
położna/położny oraz do  sprawowania kompleksowej 
opieki nad  kobietą w  ciąży,

•	 może prowadzić działalność edukacyjno - zdrowotną 
w  zakresie przygotowania do  życia w  rodzinie, przy-
gotowania do  rodzicielstwa i  urodzenia dziecka oraz 
profilaktyki chorób kobiecych i  patologii położniczych,

•	 może pracować w różnego rodzaju placówkach świad-
czących opiekę medyczną (publicznych i  prywatnych) 
lub  założyć własną działalność związaną z  praktyką 
położniczą, edukacją czy  profilaktyką.
Zapraszamy do  rekrutacji wszystkich dysponujących 

dużymi pokładami empatii,  która jest niezbędna na  sali 
porodowej. Reszty chętnie Cię nauczymy. Do zobaczenia!

fot. T. Wyciszkiewicz
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Popularny prezenter telewizyjny, stylistka znanych 
z  ekranu gwiazd oraz ceniona na  świecie trenerka biz-
nesu  –  ci znakomici fachowcy poprowadzili w  miniony 
weekend zajęcia ze studentami prestiżowych studiów MBA 
w Collegium Witelona.

W Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w  Leg-
nicy  –  wiodącej w  kraju uczelni kształcącej praktycz-
nie  –  trwa 3. edycja studiów MBA (Executive Master 
of  Business Administration), skierowanych do  managerów, 
liderów przedsiębiorstw, pracowników samorządów, przed-
stawicieli administracji, mediów i  innych branż. 

Lepsze niż oczekiwania
– Pracujemy na co dzień w administracji branży medycz-

nej. Gdy tylko dowiedziałyśmy się o  tych studiach, zdecy-
dowałyśmy się je podjąć, by zdobyć nowe umiejętności 
z zarządzania, prawa, relacji międzyludzkich. Tymczasem 
okazało się, że  to, czego uczymy się na  zajęciach, sięga 
o  wiele dalej niż nasze oczekiwania. Jesteśmy zachwy-
cone!  –  podkreślają Honorata i Marta.

Branżę medyczną reprezentuje w obecnej edycji studiów 
MBA w Collegium Witelona także Paweł Grabek, lekarz.

– Podczas pandemii, jako lekarz i  samorządowiec 
zrozumiałem, jak ważna jest w sytuacjach kryzysowych 
umiejętność współpracy między instytucjami, samorzą-
dami, organizacjami. Zdecydowałem się na  studia 
MBA w Collegium Witelona m.in. dlatego, że chcia-
łem podnieść swoje kwalifikacje w  tym właśnie 
zakresie. Jestem zadowolony z  efektów. Oczywi-
ście zdobywam tu dużo więcej umiejętności, głów-
nie dzięki wybitnej kadrze wykładowców oraz 
możliwościom wymiany doświadczeń z  innymi 
studentami, którzy reprezentują różne profe-
sje  – mówi doktor Grabek.

Z kolei Ewa Jadczyk, kierująca jednym 
z  kilkunastu w  regionie oddziałów Dolnoślą-
skiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego 
z  siedzibą we Wrocławiu, podjęła studia 
MBA w Witelonce, by rozwijać kompeten-
cje związane z organizowaniem szkoleń. 

Znani wykładowcy 
w Witelonce

– Zależało mi też na podnie-
sieniu moich umiejętności w komu-
nikacji z innymi ludźmi. W ramach 
pracy często spotykam się bowiem 
z prezesami, dyrektorami różnych firm 
i  organizacji. Chcę wtedy wypadać 
profesjonalnie. I choć studia jeszcze 
trwają, to już zauważyłam, że  stałam 
się bardziej otwarta w biznesowych roz-
mowach  –  podkreśla pani Ewa.

Paweł Rudkowski, pracownik Urzędu 
Miasta Legnica, podjął studia MBA w Colle-
gium Witelona, ponieważ kieruje na co dzień 
zespołem ludzi i  chciałby osiągać w  zarzą-
dzaniu jak najlepsze efekty.  –  Jestem bardzo 
zadowolony z  umiejętności, które zdobywam 
podczas tych studiów  – mówi.

Wśród studentów MBA w Witelonce są także 
przedstawiciele branży edukacyjnej, m.in. Kry-
stian Sadowski, dyrektor Technikum Akademickiego 
w  Legnicy. 

– Podjąłem te studia, bo uważam, że każda możli-
wość rozwoju jest dla człowieka bezcenna, a na naukę 
zawsze jest czas. Sam dążę do  tego, aby  w  tym, 
co  robię, być jak najlepszym i  staram się wpajać to 
przesłanie moim uczniom. Studia MBA w Collegium Wite-
lona zapewniają mi wiele nowych kompetencji. Zarówno 
dzięki świetnej kadrze wykładowców, jak i  temu, że  spo-
tkałem tu przedstawicieli różnych branż i  zawodów. Dzie-
limy się doświadczeniami, uczymy od  siebie nawzajem. 
To  niesamowicie rozwija  –  podkreśla Krystian Sadowski.

Studia MBA w  Collegium Witelona podjęła też m.in. 
grupa managerów z KGHM, największego w regionie pra-
codawcy. – Zajęcia w stu procentach spełniają nasze ocze-
kiwania, jeśli chodzi o podnoszenie potrzebnych w bizne-
sie kwalifikacji  – mówią.

Znany prezenter i  stylistka gwiazd
Dzięki nowoczesnym technologiom, którymi dysponuje 

Collegium Witelona, a  które umożliwiają prowadzenie 
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ze  studentami MBA zajęć w  formule hybrydowej, łączą-
cej wykłady stacjonarne z  nauką on-line, studia nie  tylko 
są przyjazne zapracowanym, mającym niewiele czasu 
osobom. Nowoczesne technologie umożliwiły też Uczelni 
pozyskanie do  kadry wykładowców MBA najlepszych 
w  kraju specjalistów  –  praktyków, którzy przekazują stu-
dentom nie  tylko wiedzę teoretyczną, ale  przede wszyst-
kim wynikające z  ich własnych doświadczeń umiejętno-
ści praktyczne. To prezesi znanych firm, popularni mana-
gerowie, ludzie znani z  mediów. Dzięki nim studenci 
MBA w  Witelonce mogą zdobywać wszechstronną wie-
dzę, m.in. z zarządzania, marketingu, negocjacji, networ-
kingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunko-
wości czy  kształtowania wizerunku.

Podczas minionego weekendu studenci obec-
nej edycji MBA w Collegium Witelona spotkali się 
na żywo w murach uczelni z wyjątkowymi wykła-
dowcami, m.in. popularnym prezenterem telewi-
zyjnym Radosławem Mrozem, który uczył mana-
gerów zasad obowiązujących podczas wystą-
pień publicznych. Studenci MBA dowiedzieli 
się m.in., jak przygotować dobrą prezenta-
cję firmy, jak zrobić rozgrzewkę aparatu 
mowy, aby wypowiedzi były wyraźne i zro-
zumiałe, co  zrobić z  dłońmi, aby  niekon-
trolowane ruchy rąk nie  rozpraszały słu-
chaczy itp. Każda z prezentacji przygo-
towanych przez studentów MBA została 
nagrana przez kamerę w profesjonal-
nym studiu telewizyjnym Collegium 
Witelona i  przeanalizowana pod-
czas zajęć. 

– Zależy mi, aby przekazać słuchaczom MBA w Wite-
lonce kluczową wiedzę o tym, jak najlepiej zaprezentować 
podczas wystąpień publicznych firmę czy instytucję, w imie-
niu której występują  –  mówi znany prezenter Radosław 
Mróz. – Co warte podkreślenia, mogę prowadzić w Legnicy 
zajęcia w profesjonalnych warunkach, w świetnie wyposa-
żonym studiu telewizyjnym Collegium Witelona. Dzięki temu 
studenci MBA mogą wejść w  realne sytuacje, wyobrazić 
sobie, co czeka ich podczas rzeczywistych wystąpień tele-
wizyjnych. Bardzo cieszy mnie to, że studenci MBA w Wite-
lonce są świadomymi słuchaczami studiów, dobrze wiedzą-
cymi, czego oczekują. Przez to są naprawdę wymagający, 
co  również dla  mnie jest wyzwaniem. To już trzecia edy-
cja MBA w Collegium Witelona, podczas której prowadzę 
zajęcia, i  mogę powiedzieć o  uczestnikach tych studiów 
same dobre słowa  –  podkreśla Radek Mróz.

Popularnemu prezenterowi towarzyszyła podczas wykła-
dów stylistka zajmująca się na co dzień wizerunkiem zna-
nych z  telewizji gwiazd.  –  Umiejętne dbanie o  wizeru-
nek jest w biznesie bardzo ważne. Nie od dziś wiadomo, 
że pierwsze wrażenie, które sprawiamy, jest najważniejsze. 
Aby podczas pierwszego wejścia manager mógł wywrzeć 
na  swoim rozmówcy czy  kliencie jak najlepsze wrażenie, 
powinien wcześniej poświęcić uwagę swojemu wyglądowi. 
Znaczenie ma wszystko: długość spodni i  rękawów mary-
narki, kolorystyka ubrań, ich krój, dopasowanie do  syl-
wetki, dobór adekwatny do sytuacji, miejsca, z szacunkiem 
do  rozmówcy. Tych zasad ubioru w  biznesie uczę studen-
tów MBA w Collegium Witelona  – mówi stylistka.

Nauka biznesu z  najlepszymi
Oprócz udziału w zajęciach związanych z autoprezen-

tacją i wizerunkiem studenci MBA mieli też w czasie week-
endu wykłady z  przedmiotu „Przywództwo strategiczne”, 
który prowadzi Anna Stec, pracująca w  wielu krajach 
świata trenerka międzynarodowego biznesu. 

– Uczę, czym jest przywództwo. Jest ono organicznie 
powiązane z  umiejętnością korzystania z  rozmaitych form 
władzy (np. autorytaryzm, liberalizm etc.). Jednocześnie 
zajęcia pokazują, że  przywództwo jest silnie powiązane 
z wywieraniem wpływu na ludzi. Zajęcia prowadzę w formie 
warsztatów, interaktywnych ćwiczeń, dzięki którym studenci 
sami na sobie przekonują się, na czym naprawdę w prak-
tyce polega przewodzenie innymi ludźmi. Analiza właśnie 
tych doświadczeń pozwala słuchaczom wyciągnąć własne 
wnioski, które mogą wykorzystać w codziennej pracy, dopa-
sowując odpowiednie style współpracy – mówi Anna Stec. 

Pomysłodawcą i kierownikiem studiów MBA w Witelonce 
jest dr Karol Rusin, prof. CWUP, Prorektor ds. Rozwoju Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa. 

– Trwa trzecia już edycja studiów MBA w naszej Uczelni. 
Studia od  początku cieszą się dużym zainteresowaniem. 
To dla nas ważne. Świadczy bowiem nie  tylko o wysokim, 
nowoczesnym, dostosowanym do  oczekiwań kadry mana-
gerskiej w regionie poziomie kształcenia, ale też zapewnia 
liderom firm i instytucji wyższe kompetencje, przyczynia się 
do  integracji lokalnego środowiska biznesowego  –  mówi 
dr Karol Rusin. 

Szczegóły dotyczące kolejnych edycji studiów MBA znaj-
dziecie na stronie collegiumwitelona.pl, w zakładce Studia 
podyplomowe.

Edyta Golisz
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Znany warszawski cukiernik Bartek Boratyn, który tworzy 
pyszne ciasta i  desery w  programie „Dzień Dobry TVN”, 
poprowadził warsztaty kulinarne dla  studentów kierunku 
Dietetyka oraz władz Wydziału Nauk o  Zdrowiu i  Kultu-
rze Fizycznej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Pod-
czas zajęć powstały smakowite bezy i  eklerki. 

– Niskokaloryczne te wypieki oczywiście nie są, ale jako 
dietetyk i  psychodietetyk zawsze podkreślam, że  wszystko 
jest dla ludzi. Uważam, że warto, a nawet trzeba od czasu 
do  czasu sięgać po jedzenie, które owszem, jest kalo-
ryczne, ale  za to jak wspaniale wpływa np. na  poprawę 
naszego nastroju! Trzeba tylko zawsze pamiętać o  jednej, 
najważniejszej zasadzie: zachowaniu umiaru. W  tym jest 
klucz – mówi dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik, Kierow-
nik Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej Collegium Witelona.

Warsztaty cukiernicze pod okiem Bartka Boratyna zostały 
zorganizowane w formie „rywalizacji”, w której szranki sta-
nęły cztery drużyny: trzy złożone ze studentów kierunku Die-
tetyka oraz drużyna władz i  dydaktyków Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej. 

– Rywalizacja szybko zamieniła się we współpracę. 
Głównie dzięki prowadzącemu warsztaty, który – mimo 
popularności – okazał się skromnym, przemiłym i  bardzo 
otwartym człowiekiem  –  mówi dr inż. Iwona Twarogow-
ska-Wielesik. –  Dla mnie, jako dydaktyka, któremu zależy 
na jak najlepszej edukacji adeptów zawodu dietetyka, warsz-
taty miały same dobre strony: studenci Witelonki nie  tylko 
zdobyli nową wiedzę pod  okiem prawdziwego autory-

Słodkie warsztaty 
w Collegium Witelona

tetu, ale  też przekonali się, że nie trzeba pocho-
dzić z  dużego miasta i  mieć koneksje, by dzięki 
konsekwentnej realizacji swoich pasji wspiąć się 
na szczyt, nawet w młodym wieku – dodaje dr inż. 
Twarogowska -Wielesik.

27- letni dziś Bartek Boratyn, pochodzący z  Łań-
cuta, rzeczywiście odniósł sukces dzięki temu, że  kon-
sekwentnie, od najmłodszych lat dążył do realizacji swo-
ich marzeń. Opowiedział o  tym uczestnikom warsztatów 
w Collegium Witelona.

– Od dziecka lubiłem obserwować mamę, gdy przygo-
towywała w  kuchni posiłki, desery. Potem wręcz zakocha-
łem się w  programach kulinarnych Magdy Gessler, którą 
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do  dziś uważam za moją mentorkę, przewodniczkę. To 
dzięki Magdzie Gessler zrozumiałem, w  którą stronę chcę 
w życiu iść. Oczywiście początki łatwe nie były, nie wszystko 
mi wychodziło. Ale uparłem się. Lata ciężkiej pracy, prób 
i  błędów doprowadziły mnie do  miejsca, w  którym dziś 
jestem  – mówi Bartek Boratyn.

Uczestnik programu „Master Chef”, właściciel 
sieci cukierni w  Warszawie i  znany obecnie 
ze  śniadaniowej telewizji „Dzień Dobry TVN” 
twórca pysznych ciast i deserów bardzo chwa-
lił po warsztatach studentów i dydaktyków Col-
legium Witelona.

– Piekliśmy bezy i  eklerki. To nie  najła-
twiejsze wyzwanie, ale jest sposób na suk-
ces: zaprzyjaźnienie się z  wagą. Tłuma-
czyłem uczestnikom warsztatów, że o ile 
kucharze mogą improwizować, o  tyle 
w  cukiernictwie najważniejsze jest 
zachowanie proporcji  –  mówi Bartek 
Boratyn.  –  Prowadzę w  kraju wiele 
warsztatów. Z  tych w  Collegium 
Witelona w  Legnicy jestem wyjąt-

kowo zadowolony. Zainteresowanie studentów i  dydakty-
ków, ich zaangażowanie i  chęć do  nauki są naprawdę 
godne naśladowania. Wychwyciłem też wśród studentów 
kilka prawdziwych, cukierniczych „perełek”. Powiedziałem 
im o tym i zachęciłem, by nie rezygnowali ze swoich pasji, 
marzeń i  talentu  –  dodaje znany cukiernik. 

Edyta Golisz
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rekrutacja
2023/2024

Wydział Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych 
zaprasza na studia!

Terminy rekrutacji 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:
•	 I NABÓR  –  od 1 czerwca do 31 lipca 2023  r.
•	 II NABÓR  –  od 4 sierpnia do 24 września 2023  r.

Przyjmowanie dokumentów:
•	 I NABÓR  –  od 1 czerwca do 1 sierpnia 2023  r.
•	 II NABÓR  –  od 4 sierpnia do 25 września 2023  r.

Ogłoszenie listy przyjętych:
•	 I NABÓR  –  3 sierpnia 2023  r.
•	 II NABÓR  –  27 września 2023  r.

Kandydaci na  studia na  Wydziale Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się 
na  następujących 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  sys-
temów energetycznych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.

W roku akademickim 2023/2024 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
oferuje kandydatom na studia 22 kierunki – 8 kierunków studiów licencjackich, 4 
kierunki inżynierskie, 6 kierunków studiów magisterskich, 4 kierunki jednolitych stu-
diów magisterskich. 

Wszystkie prowadzone w  naszej Uczelni kierunki mają profil praktyczny, znacz-
nie zwiększający szansę na  zatrudnienie po studiach. 

INFORMATYKA
specjalności:
•	 programowanie aplikacji mobilnych i  inter-

netowych,
•	 grafika komputerowa, 
•	 development and operations (specjalność opra-

cowana przy współpracy z  firmą SPYROSOFT 
S.A.).

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

TRANS sp. z  o.o.).

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

wana przy współpracy z firmą Haerter Technika Wytła-
czania sp. z  o.o. sp. k.),

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

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,
•	 smart logistics. 

Niniejsza informacji nie  stanowi oferty w  rozumieniu 
Kodeksu cywilnego.
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Studia licencjackie

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

O pieniądzach trudno się rozmawia? Na  pewno 
nie  u  nas! W Collegium Witelona mówimy o  finansach 
z pełnym zaangażowaniem i najprościej, jak to możliwe.

Prowadzący zajęcia to pracujący w zawodzie pasjo-
naci rachunkowości – zależy im, żebyście weszli na rynek 
pracy uzbrojeni w  teorię, którą z  łatwością wy korzy-
stacie w  praktyce. Dlatego też oferujemy szereg zajęć 
warsztatowych i praktyk studenckich –  robimy wszystko, 
żebyście obracali pieniędzmi zgodnie ze sztuką i w zgo-
dzie ze  sobą. 

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu eko-
nomii, zarządzania czy  międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. Nauczysz się korzystać z narzędzi ana-
litycznych wykorzystywanych w  informatyce, matematy-
 ce, statystyce i  ekonometrii. 

Absolwent 

•	 jest specjalistą w  zakresie finansów oraz rachunko-
wości, 

•	 zna zasady i  mechanizmy funkcjonowania instytucji 
finansowych, organów podatkowych, jednostek samo-
rządowych oraz podmiotów gospodarczych, 

•	 potrafi definiować oraz analizować problemy i  zja-
wiska występujące w  gospodarce, 

•	 potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu, 
ocenić jego kondycję finansową, 

•	 gospodaruje zasobami finansowymi, rzeczowymi 
i  ludzkimi, 

•	 podejmuje decyzje inwestycyjne i operacyjne w opar-
ciu o  nabyte umiejętności i  analizę danych, 

•	 odnajduje się na  dynamicznym rynku pracy, pracu-
jąc w  przeróżnych firmach lub  prowadząc własną 
działalność. 

Uczymy przyszłych specjalistów do  spraw budżetu, 
rachunkowych wyjadaczy i  księgowych  –  ekspertów. 
W  profesjonalnym, kompleksowym przygotowaniu 
do  zawodu  – możesz na  nas liczyć. 

Przyjdź i  przekonaj się.

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

ZARZĄDZANIE

Organizacja, analiza i praca zespołowa, czyli zarzą-
dzanie w telegraficznym skrócie. To kierunek wyjątko wo 
interdyscyplinarny. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę 
z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, spo łeczeństwie 
i dyscyplin komplementarnych. Nauczysz się dostrzegać 
i  wykorzystywać szanse, diagnozować i  rozwiązywać 
problemy 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 organiza-
cji 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 cha-
rakterze i  różnych potrzebach. Dodatkowo prowadzimy 
program praktyk zawodowych umożliwiających zapozna-
nie się z mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw. 

ciąg dalszy na str. 18
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Absolwent 

•	potrafi zarządzać różnymi pionami funkcjonal nymi 
przedsiębiorstwa, 
•	 może	 znaleźć	 zatrudnienie	 w  przedsiębior
stwach produkcyjnych, usługowych oraz han-
dlowych, a  także urzędach i  biurach, komór-
kach zarządzających w  podmiotach leczni-
czych oraz placówkach edukacyjnych, 
posiada umiejętności przydatne podczas 
pro wadzenia własnej działalności gospo-
darczej, 
•	 potrafi	 rozpoznawać,	 diagnozować	
i  rozwią zywać problemy gospodaro-
wania zasobami (osobowymi, rzeczo-
wymi, finansowymi, informacyjnymi), 

•	 jest przygotowany do pra-
cy w charakterze spe cjalisty, 
analityka i projektanta syste-
mów orga nizacji i zarządza-
nia oraz menedżera średniego 
szczebla zarządzania w przed-
siębiorstwach. 

Jako osoba zarządzająca będziesz 
mieć realny wpływ na  firmę, jej pra-
cowników, strukturę i oto czenie. Podej-
mij swoją pierwszą poważną decyzję. 
Zacznij studia w Collegium Witelona.

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

Studia inżynierskie

ENERGETYKA

Zmieniamy świat! Najbliższe lata upłyną pod znakiem 
prze mian 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 ener-
getycznych.

Absolwent 

•	 projektuje, konstruuje, obsługuje i  nadzoruje systemy 
energetyczne, 

•	 wdraża normy energetyczne oraz normy ochrony śro-
dowiska związane z wykorzystaniem energii, 

•	 ma kompetencje specjalisty ds. oceny energe tycznej 
i  efektywnego zarządzania energią. 

Perspektywy zawodowe 

Gwałtowny rozwój sektora energetycznego to szereg 
możliwości zawodowych. Po studiach możesz śmiało sta-
rać się o  posadę w: 
•	 przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystują cych 

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

oraz zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośni-
ków energii, 

wydział nauk technicznych… cd. ze  str. 17
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•	przedsiębiorstwach zajmujących się budową 
i  eks ploatacją systemów wykorzystujących ener-
gię ze  źródeł odnawialnych, 
•	 przedsiębiorstwach	zajmujących	się	konsultin-
giem i  auditingiem energetycznym, 
•	 komórkach	 organizacyjnych	 zajmujących	
się plano waniem energetycznym. 

Stań na  czele zmian. Poświęć swoją 
energię dobrej sprawie i  dobrej uczelni. 

Zapraszamy do Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjo-
narny/ucz się i  pracuj.
Czas trwania: 7 semestrów 
(3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.

Specjalności:
•	 eksploatacja maszyn, urządzeń i  systemów energe-

tycznych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.

INFORMATYKA

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 Wite-
lona i  zacznij swoją przygodę w  IT. Nauczymy Cię 
pisać aplikacje, two rzyć nowoczesne strony internetowe, 
śmigać między naj bardziej zaawansowanymi systemami 
informatycznymi. Przez skomplikowane oprogramowania 
przeprowadzą Cię najlepsi z  najlepszych  –  praktycy, 
fachowcy, pracow nicy w  firmach IT. 

ciąg dalszy na str. 20
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Absolwent 

•	 posiada wiedzę z  zakresu matematyki, fizyki, elek-
troniki i  metrologii, teorii informacji, języka angiel-
skiego oraz wybranych zagadnień prawa czy zarzą-
dzania 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 pro-

gramowania. 

Partnerzy 

•	 współpracujemy z  szerokim gronem przedsię biorstw, 
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 
wybierzesz po studiach, zależy tylko od Ciebie – możli-
wości jest wiele i  stale przybywają. Bądź twórcą / twór-
czynią. Bądź wizjonerem / wizjonerką. Pracuj w IT. Zapra-
szamy do  rekrutacji.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i pracuj.
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.).

LOGISTYKA I TRANSPORT

Pędzić i nie błądzić – oto jest wyzwanie! Dowiesz 
się, jak zarządzać przestrzenią, transportem i zaso-
bami, tak  aby  produkty docierały od  punktu A 
do B – bez problemów, bez strat, prosto do celu. 

Współczesny inżynier pracujący w  branży 
TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) to nie tylko 
osoba projektująca techniczne aspekty funk-
cjonowania procesów. To czę sto mene-
dżer dysponujący wiedzą z  zakresu eko-
nomii, organizacji i  zarządzania, prawa 
gospodarczego, logistyki, transportu, spe-
dycji 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 po wie-
trzu. Dlatego, aby poszerzać hory-
zonty i  sprawdzać swo ją wiedzę 
w  różnych przestrzeniach, umożli-
wiamy realizację praktyk w  wielu 
doświadczonych firmach specjalizują-
cych się w transporcie i logistyce. Współ-
pracujemy z przedsię biorstwami z branży 
produkcyjnej oraz branży TSL, które być 
może będą Twoim przyszłym miejscem 
pracy.

wydział nauk technicznych… cd. ze  str. 19
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ciąg dalszy na str. 22

Absolwent 

•	 pracuje na  stanowiskach specjalistycznych i  kierow-
niczych, 

•	 zna się na transporcie, logistyce, spedycji i produkcji, 
•	 może pracować w centrach logistycznych i wyspecja-

lizowanych firmach transportowych, w  przedsiębior-
stwach przemysłowych, handlowych i  usługowych, 

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

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

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i pracuj.
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

Od zawsze interesowały Cię maszyny, technolo-
gie i  in nowacje? Świetnie się składa  –  mamy dla  Cie-
bie ideal ne miejsce. Uczymy zarządzania i  inżynierii 
produkcji, stosując nowoczesne metody i  wykorzystu-
jąc szereg współcześnie dostępnych narzędzi. Studenci 
łączą pod stawowe umiejętności inżynierskie z praktycz-
nymi kwali fikacjami menedżerskimi. Zdobędziesz wie-
dzę z  zakresu konstruowania, wytwarzania, eksploata-
cji, jakości, bez pieczeństwa oraz narzędzi informatycz-
nych w procesach produkcyjnych. Ambitnie? To dopiero 
początek! 

Praktyka 

Uczelnia współpracuje z  doświadczonymi fir-
mami z  bran ży produkcyjnej. Realizujemy prak-
tyki oraz projekty sta nowiące kluczowy element 
kształcenia zawodowego. Przygotowaliśmy pro-
gram studiów w taki sposób, aby kwalifikacje 
absolwentów odpowiadały aktualnym wyma-
ganiom nowoczesnej gospodarki. Uczymy 
studentów pro jektować przyszłość z wyko-
rzystaniem współczesnych, skutecznych 
metod.

Absolwent 

•	 jest inżynierem, który posiada 
nowoczesną wiedzę i  umiejętności 
w  zakresie inżynierii produkcji, 
zarządzania i  organizacji, 

•	 może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, w  tym w  branży maszynowej, mechanicz-
nej, motoryzacyjnej, 

•	 w zależności od wyboru ścieżki kariery – jest specjali-
stą w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii moto-
ryzacyjnej lub  systemów i proce sów przemysłowych. 

Ucz się i pracuj mądrze, efektywnie i sprawnie – jak 
dobrze naoliwiona maszyna. Zasil nasz zespół inży nierów 
na kierunku Zarządzanie i  inżynieria produkcji w Colle-
gium Witelona. Zapraszamy do  rekrutacji.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i pracuj.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna, 
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•	 inżynieria motoryzacyjna (specjalność zmodernizo-
wana przy współpracy w  firmą Haerter Technika 
Wytłaczania sp. z  o.o. sp. k.),

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Dobrze jest posiadać pieniądze, ale także je rozumieć 
i prawnie nimi zarządzać. Dzięki specjalistom ds. fi nan-
sów i wykwalifikowanym menedżerom przedsię biorstwa 
świetnie funkcjonują, rozwijają się i  rosną w  siłę każ-
dego dnia. Teraz Ty również możesz postawić pierw-
sze kroki w tym biznesie dzięki podjęciu studiów na kie-

runku Finanse i  zarządzanie 
w  przedsiębiorstwie w  Colle-
gium Witelona.

Praktyka 

Głównym celem kształcenia jest 
zapewnienie studentom odpowied-
nich warunków do zdobywania wie-
dzy 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 rezul tacie absolwent rozu-
mie i  potrafi kształtować zjawiska i  pro-
cesy w  dziedzinie finansów i  zarządzania. 
Umiejętnie je analizuje, ocenia i  podejmuje 
słuszne decyzje  –  jak na  świetnego mene-
dżera przystało. 

Absolwent 

•	 jest wszechstronnie przygotowany do  pełnienia 
funkcji menadżersko - specjalistycznych w  dwóch 
obszarach funkcjonowania podmiotu gospodar-
czego, którymi są finanse i szeroko rozumiane zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, 

•	 rozumie otoczenie makroekonomiczne podmiotu gospo-
darczego, struktury i  instytucje otoczenia, 

•	 rozumie funkcjonowanie rynku finansowego i  jego 
wpływ na  sytuację przedsiębiorstwa, 

•	 zarządza finansami i projektami inwestycyjnymi przed-
siębiorstw, 

•	 opanował współczesne koncepcje i metody zarządza-
nia, formowania zespołów i  kierowania nimi, 

•	 rozumie aspekty prawne tworzenia, funkcjonowania 
oraz zarządzania przedsiębiorstwem, 

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

•	 może pracować jako doradca ds. finansowych i zarzą-
dzania, kierownik zespołu projektowego czy dyrektor 
funkcjonalny lub  naczelny (po zdobyciu odpowied-
niego doświadczenia). 

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

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

wydział nauk technicznych… cd. ze  str. 21
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INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Kierunek? Przyszłość! Podejmij studia stworzone 
na miarę naszych czasów. Roboty, coboty, drony, symula-
cje, chmura obliczeniowa, rozszerzona rzeczywistość – to 
nie film science fiction, to Inżyniera produkcji i  logistyki 
w Collegium Witelona. 

Przygotowujemy studentów do pełnienia funkcji specja-
listyczno - menedżerskich w  zaawansowanym przemyśle 
opartym na  technologiach informatycznych. Praktyczne 
umiejętności w  połączeniu ze  wszechstronną wiedzą 
po zwolą Ci znaleźć pracę na  dynamicznie zmieniają-
cym się rynku technologii i  innowacji.

Praktyka 

Współczesny kierunek wymaga współczesnego podej-
ścia do  nauczania. Dlatego: 
•	 prowadzimy seminaria przemysłowe reali zowane przy 

udziale doświadczonej kadry specjalistyczno - mene-
dżerskiej, 

•	 współpracujemy z wieloma firmami z branży produk-
cyjnej oraz logistyczno - transporto wej (w szczególno-
ści z  przedsiębiorstwami Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.), 

•	 organizujemy projekty przemysłowe realizo wane 
na  rzecz pracodawcy (dotyczą realnych problemów 
rozwiązywanych w  firmach), 

•	 organizujemy praktyki studenckie – kluczowy element 
przygotowania do  zawodu, 

•	 wspieramy działalność w  kołach naukowych, w  tym 
w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, 
Kole Naukowym Jakości, Kole Naukowym Logistyki 
i  Transportu oraz Kole Naukowym Innowacji, 

•	 studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, 
szkoleniach certyfikowanych, semi nariach i  targach 
przemysłowych, dotyczących innowacji. 

Absolwent 

•	 posiada unikalną i  zaawansowaną wie-
dzę i kompetencje w zakresie inżynierii produkcji, 
logistyki, narzędzi informatycznych oraz zarzą-
dzania i  jakości, 
•	 jest przygotowany do  podjęcia pracy 
m.in. na  stanowiskach kierowniczych, jako 
specjalista - menedżer, 
•	może pracować w  przedsiębiorstwach 
stosują cych zaawansowane rozwiązania 
w procesach produkcyjnych (w szczegól-
ności z  branży motoryzacyjnej), 
•	 może pracować w  przedsiębior-
stwach stosujących innowacyjne roz-
wiązania w pro cesach logistycznych 
(w tym z  zastosowa niem dronów), 
w  branży produkcyjnej oraz logi-
styczno - transportowej. 

Wejdź w  pasjonujący świat technologii i  ucz się 
od  najlepszych. Stwórzmy razem lepszą przyszłość. 
Dołącz do  nas. Studiuj w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i pracuj.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
•	 przemysł 4.0,
•	 smart logistics.

Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegóły na 

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

e-mail: rekrutacja@collegiumwitelona.pl
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Pochodząca z Turcji studentka, która w ramach programu 
Erasmus kształci się obecnie w  Collegium Witelona, stra-
ciła w wyniku tragicznych trzęsień ziemi rodziców, siostrę, 
brata i  dom. Uczelnia rusza z  pomocą, do  której mogą 
też dołączyć inni. 

Sytuacja 21- letniej studentki jest dramatyczna. W  jed-
nej chwili z jej rodzinnego domu w tureckim mieście Hatay 
zostały gruzy, pod którymi zginęli rodzice i dwójka rodzeń-
stwa młodej kobiety. Na świecie został jej tylko brat, który 
mieszka poza Hatay, dlatego tragiczne w  skutkach trzę-
sienia ziemi go ominęły. Sytuacja jest tym gorsza, że Tur-
czynka kształci się na drugim już semestrze w ramach Era-
smusa, a  ten nie  jest dofinansowywany. Córkę na studiach 
w  Polsce utrzymywali rodzice.

– Ogrom tej tragedii jest nie do opisania, dlatego zro-
bimy wszystko, aby  wesprzeć studentkę  –  mówi dr Karol 
Rusin, Prorektor ds. Rozwoju Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa.

Władze Uczelni deklarują, że na czas studiów w Wite-
lonce dziewczyna będzie miała zapewnione bezpłatne 
mieszkanie i wyżywienie. Obecnie zapewniona została jej 
m.in. pomoc psychologa oraz pierwsze wsparcie finansowe. 
Pomoc oferują pracownicy Witelonki. Związane z  Colle-
gium Witelona Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” 
uruchomiło specjalne konto bankowe, dedykowane wyłącz-
nie pomocy studentce z Turcji 

W akcję pomocy włączył się Samorząd Studencki. 
Ze wsparciem ruszył także Lions Club Silesia Legnica. 

Studentka straciła rodzinę 
i dom

– Nie zostawimy tej dziewczyny samej, 
pomożemy  – deklaruje dr Paweł Dąbrowa, Pre-
zydent Klubu. 

Zachęcamy wszystkich do  wsparcia studentki 
z Turcji, którą los tak okrutnie potraktował. 

Numer konta bankowego, które jest dedykowane 
wyłącznie pomocy studentce:

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”
Santander Bank Polska S.A.

22 1090 2066 0000 0001 5308 3636

Edyta Golisz
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Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium 
Witelona po raz kolejny w ramach programu Erasmus+ gościł 
pracowników Vilnius College of Technologies and Design. 

Kadra wileńskiej uczelni zaprezentowała studentom kie-
runków Logistyka i  transport oraz Zarządzanie i  inżynie-
ria produkcji zagadnienia dotyczące logistyki międzynaro-
dowej, transportu intermodalnego oraz infrastruktury logi-
stycznej i  transportowej. 

Goście odwiedzili także Ośrodek Szkolenia Maszynistów 
i Kandydatów na Maszynistów oraz wzięli udział w wizy-
cie studyjnej w zakładach naprawczych taboru kolejowego 
Pol-Miedź Trans sp. z  o.o.

relacje

Kadra wileńskiej uczelni gościła 
w Collegium Witelona
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14. Legnickie Prezentacje Edukacyjne, organizowane 
przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, odbywały 
się 7 lutego, przy ul. Sejmowej 5A. Tego dnia Witelonka 
zaprosiła wszystkich do  odwiedzenia targów w  murach 
uczelni. Równolegle – do połowy kwietnia –  targi można 
odwiedzać on-line, na stronie: www.lpe.collegiumwitelona.
pl.

Organizowane przez Collegium Witelona już po raz 
14. Legnickie Prezentacje Edukacyjne są największymi i naj-
ważniejszymi w regionie targami, dzięki którym uczniowie 
szkół podstawowych i  ponadpodstawowych mogą zapo-
znać się bieżącą ofertą edukacyjną, zasadami rekrutacji 
do szkół średnich i uczelni wyższych, zaplanować dalszą 
drogę kształcenia, poznać możliwości rozwoju osobistego 
i  przyjrzeć się rynkowi pracy. 

14. Legnickie Prezentacje Edukacyjne odbywają się 
pod  honorowym patronatem JM Rektora Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa prof. dr hab. Andrzeja Panasiuka.

Targi w formule stacjonarnej odbyły się w murach Col-
legium Witelona 7 lutego, w Centrum Konferencyjno -Wido-
wiskowym. W  tegorocznej edycji Legnickich Prezentacji 
Edukacyjnych brało udział kilkadziesiąt szkół średnich, 
uczelni wyższych, instytucji związanych ze  szkoleniami, 
rynkiem pracy czy  rozwojem osobistym, zaprezentowały 
się także firmy i  przedsiębiorcy z  regionu. 

Otwarcia targów dokonała Prorektor ds. Dydaktyki i Stu-
dentów Collegium Witelona dr Monika Wierzbicka, prof. 
CWUP.

– Jest to bardzo ważny dzień dla uczelni, ponieważ jest 
to dzień, w  którym możemy zaprezentować naszą ofertę 
edukacyjną. Spotykamy się w  tak dużym gronie, ponie-
waż odwiedzają nas zarówno szkoły ponadpodstawowe, 
jak i  uczelnie wyższe z  regionu, ale  nie tylko. Są także 
przedsiębiorcy, instytucje, czyli potencjalni pracodawcy 
naszych przyszłych studentów i  absolwentów  –  mówiła 
dr Monika Wierzbicka, prof. CWUP, Prorektor ds. Dydak-
tyki i  Studentów.

Targi przyciągnęły tłumy uczniów szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych zainteresowanych ofertą eduka-
cyjną szkół i  uczelni. Wśród wielu korzyści uczestnic-
twa w  takim wydarzeniu najważniejszymi są bezpo-

W sieci trwają 
targi edukacyjne!

średnie rozmowy z wystawcami 
i  zdobywanie konkretnych infor-
macji, m.in. na temat zasad rekru-
tacji, rozwoju osobistego czy rynku 
pracy. Na  uwagę zasługuje fakt, 
że  szkoły reklamowali nie  tylko 
nauczyciele, lecz przede wszystkim 
sami uczniowie i  studenci.

Targom w  formie stacjonarnej towa-
rzyszyły ciekawe wykłady i  prelekcje, 
dotyczące m.in. radzenia sobie ze  stre-
sem, motywacji, które powinny kierować 
młodymi ludźmi przy wyborze drogi zawo-
dowej, zaprezentowany został zawód przy-
szłości, czyli zawód położnej, był też wykład 
związany z prawem autorskim, podczas którego 
młodzież dowiedziała się, czy memy są legalne.

W murach Collegium Witelona odbyły się także 
prezentacje kół naukowych działających w Colle-
gium Witelona, podczas których można było m.in. 
nauczyć się tamowania krwotoków, bandażowania 
ran, udzielania pierwszej pomocy dorosłym i  dzie-
ciom, zbadać swój wzrok, zmierzyć ciśnienie, poziom 
glikemii, nauczyć się prawidłowego mycia rąk, zasię-
gnąć porad dietetycznych, dowiedzieć się, ile jest cukru 
w  popularnych produktach itp. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta Collegium 
Witelona, która prezentowała studia magisterskie, inży-
nierskie, licencjackie, podyplomowe oraz kursy i  szkole-
nia. Dodatkowo prezentowano studia podyplomowe pro-
wadzone w  naszej Uczelni przez Akademickie Centrum 
Kompetencji oraz kursy i  szkolenia prowadzone przez 
Biuro Karier.

– Naszą najważniejszą dewizą kształcenia jest hasło 
„Praktycznie w  przyszłość”. Skupiamy się na  tym, żeby 
wszystkie nasze kierunki kształciły studentów o  profilu 
praktycznym. Zdobycie wiedzy, umiejętności, kompeten-
cji społecznych idzie w  parze z  dużą ilością praktyk 
zawodowych, które studenci odbywają w  potencjalnych 
miejscach swojej, być może przyszłej pracy, to miejsca, 
w  których w  przyszłości będą mogli znaleźć interesu-
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jące zatrudnienie  – dodała w  trakcie otwarcia targów dr 
Monika Wierzbicka.

Na targach nie zabrakło oferty Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego czy Technikum Akademickiego. 

Setki odwiedzających pokazały, że impreza cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Niewątpliwym atutem Legnickich 
Prezentacji Edukacyjnych jest możliwość indywidualnego 
kontaktu z wystawcami, co  pozwala poznać odpowiedzi 
na wiele ważnych pytań związanych z wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej.

Wszystkich, którzy nie  zdążyli odwiedzić targów 
w murach Collegium Witelona, zapraszamy na specjalną 
platformę  –  www.lpe.collegiumwitelona.pl. Witelonka aż 
do  połowy kwietnia udostępnia na  niej ofertę wszystkich 
wystawców!
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Aż trzem drużynom udało się powtórzyć sukces z ubie-
głego roku i  ponownie wywalczyły udział w  finale. Jako 
czwarty, ale  po raz pierwszy w historii, miejsce w gronie 
najlepszych wywalczył Uniwersytet Wrocławski.

Od czwartku do  niedzieli (9 –12.02.) w  Legnicy roz-
grywano ostatni z  czterech turniejów półfinałowych Aka-
demickich Mistrzostw Polski w  futsalu mężczyzn. O cztery 
bilety do finału rywalizowało 12 drużyn akademickich. Jak 
to zwykle bywa na  tym etapie, poziom był bardzo zróżni-
cowany. W dwóch halach rozegrano łącznie 28 spotkań, 
a większość z nich odbywała się w hali sportowej Zespołu 
Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1.

Drużyny zostały rozlosowane do 4 grup. Nasza Uczel-
nia trafiła do  grupy D z  Politechniką Opolską i  Uniwersy-
tetem Wrocławskim. Poniżej wyniki meczów:

1. Uniwersytet Wrocławski – Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa 8:1 (3:0).

2. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  –  Politech-
nika Opolska 4:6 (1:4).

Grupa D
Miejsce Uczelnia M Z P Pkt B+ B -

1 UWr Wrocław 2 2 0 6 13 4

2 PO Opole 2 1 1 3 9 9

3

Collegium 
Witelona 
Uczelnia 

Państwowa

2 0 2 0 5 14

AMP w Futsalu Mężczyzn – 
Półfinał D
Uniwersytety w finale!
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ciąg dalszy na str. 18



Turniej finałowy Akademic-
kich Mistrzostw Polski odbę-
dzie się w dniach 23 – 26 lutego 
w Gdańsku. Projekt Akademickich 
Mistrzostw Polski wspiera Minister-
stwo Sportu i  Turystyki. Sponsorem 
strategicznym AZS jest PZU.

Odnosząc dwie porażki, Collegium Witelona zajęło trze-
cie miejsce w  grupie. W  kolejnym etapie nasza ekipa roz-
poczęła walkę o miejsca 9 –12. Również w  tym etapie roz-
grywek Collegium Witelona musiało uznać wyższość rywali, 
dwukrotnie przegrywając z  Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach 8:0 (3:0) i Uniwersytetem Opolskim 4:2 (3:0). 
Ostatecznie drużyna Collegium Witelona zajęła XII miejsce.

Drużyna Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zagrała 
w  składzie: Wojciech Dobrowolski, Paweł Filipiak, Bartosz 
Gliczyński, Andrew Hrycaj, Dariusz Lewandowski, Miłosz 
Malczewski, Kamil Respondek, Kacper Wojdak (B), Marcel 
Wolski, Michał Wozowczyk (K), Tomasz Chochołek – Trener.

W niedzielnym finale Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-
cławiu wygrał po serii karnych z Uniwersytetem Wrocław-
skim (2:1). Po upływie czasu gry na  tablicy był remis 
2:2. Trzecie miejsce zajęła drużyna Uniwersytetu Humani-
styczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 
który w regulaminowym czasie wygrał z UŚ Katowice 4:3.

Najlepszym graczem turnieju został wybrany Miłosz Tara-
nek (UPWr Wrocław). Królem strzelców został Piotr Wujda 
(ANS AS Wałbrzych) z czternastoma bramkami. Najlepszy 
bramkarzem uznano Maksyma Kisielova z UŚ Katowice.
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amP w Futsalu mężczyzn… cd. ze  str. 29
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Półfinał D Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu męż-
czyzn  –  klasyfikacja końcowa:

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2. Uniwersytet Wrocławski,
3. Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie,
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach
5. Akademia Nauk Społecznych AS Wałbrzych,
6. Politechnika Śląska w Gliwicach,
7. Akademia Nauk Społecznych w  Raciborzu,
8. Politechnika Opolska,
9. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
11. Uniwersytet Opolski,
12. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
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Pod koniec stycznia Witelonka zorganizowała kurs „Pod-
stawy projektowania instalacji fotowoltaicznych”, w którym 
uczestniczyli studenci 3. i  4. roku z  kierunku Energetyka 
prowadzonego na  Wydziale Nauk Technicznych i  Ekono-
micznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 

W trakcie kursu słuchacze poznali budowę i  zasady 
działania systemów fotowoltaicznych, zasady projektowa-

Kurs z projektowania 
instalacji fotowoltaicznych

nia i  eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. Natomiast 
podczas zajęć warsztatowych nabyli praktyczne umiejęt-
ności projektowania instalacji fotowoltaicznych przy wyko-
rzystaniu oprogramowania komputerowego. Zajęcia w Col-
legium Witelona prowadzone były przez certyfikowanego 
instalatora OZE. 

Absolwenci Wydziału Nauk Technicznych i  Ekonomicz-
nych Collegium Witelona z  kierunku Zarządzanie i  inży-
nieria produkcji zostali nagrodzeni w  „Konkursie na  naj-
lepszą pracę dyplomową”, organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Zarządzania Produkcją. 

Absolwenci Zarządzania 
i inżynierii produkcji nagrodzeni

Wśród laureatów znaleźli się 
inż. Damian Jurewicz, inż.  Kata-
rzyna Fietkowska oraz inż. Michał 
Bobiński. Nagrody zostały wręczone 
przez przedstawicieli Dolnośląskiego 
Oddziału PTZP. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!
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MaWo Group – lider w branży transportowej korzy-
sta z  oferty szkoleniowej Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa. Pracownicy jednej z  największych 
firm obsługujących transport w  Polsce uczestniczyli 
w 2- dniowym szkoleniu pn. „Skuteczna komunikacja 
interpersonalna dla  efektywnej firmy” prowadzo-
nym przez trenera rozwoju osobistego, coacha 
Ewę Karlińską.

Pracownicy MaWo Group podkreślali zawar-
tość merytoryczną szkolenia i  profesjonalną 

MaWo Group korzysta z oferty 
szkoleniowej Collegium Witelona

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zaprasza 
do udziału w  II edycji Turnieju o Puchar Witelona pn. „Zin-
tegrowane umiejętności praktyczne” w kategoriach technika 
oraz ekonomia. Wydarzenie zostało objęte honorowym patro-
natem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Tematyka turnieju wpisuje się w  Podstawowe kierunki 
realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023, 
w szczególności w zakresie wdrażania Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności. Turniej będzie polegał na rywalizacji zespołów 
złożonych z uczniów reprezentujących poszczególne szkoły 
ponadpodstawowe kształcące w  zawodach oraz ogólno-
kształcące. W  szczególności zapraszamy zespoły uczniów 
klas maturalnych.

II edycja 
Turnieju o Puchar Witelona

W programie turnieju zaplanowano zawody, quizy 
oraz warsztaty. Przewidziano również nagrody rzeczowe. 
Wydarzenie będzie odbywało się w dniach: 7.03.2023 r. 
dla  kategorii technicznej oraz 8.03.2023  r. dla  kategorii 
ekonomicznej.

Witelonka podczas dwóch dni turnieju będzie gościć 
kilkadziesiąt drużyn, które sprawdzą swoje umiejętności 
w  różnych konkurencjach. Celem turnieju będzie promocja 
rozwoju umiejętności praktycznych uczniów w edukacji for-
malnej i  nieformalnej. 

Turniej w  wyżej wymienionych terminach odbędzie się 
w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy w Cen-
trum Widowiskowo-Konferencyjnym przy ul. Sejmowej 5A.

realizację. Szczególnie wartościowe było dla nich angażu-
jące połączenie elementów teoretycznych z  praktycznymi, 
które mogą wykorzystać w  codziennej aktywności zawo-
dowej. Dziękujemy za zaufanie i  zapraszamy na  kolejne 
szkolenia.
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Studia w Collegium Witelona to rozwijanie pasji, zainte-
resowań i  nabywanie praktyki zawodowej. Przykładem są 
studenci trzeciego roku kierunku Prawo, którzy pod opieką 
dr Izabeli Bernatek-Zaguły przygotowali i  przeprowadzili 
symulację rozprawy karnej, wcielając się w rzeczywiste role 
procesowe: prokuratora, obrońcy, oskarżonego, pokrzyw-
dzonego i  świadków. Symulację przygotowano w  ramach 
zaliczenia efektów kształcenia dla  przedmiotu pn. „Pro-
ces karny”. 

Witelonka kształci przyszłych prawników, wykorzystu-
jąc nowoczesne metody interaktywnego nauczania. Dzięki 
symulacjom studenci nabywają wiedzę z  wielu ważnych 
zagadnień teoretyczno - prawnych, jak również zdobywają 
umiejętności prawnicze. 

Studia na kierunku Prawo w Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa są adresowane do osób odważnych i sprawiedli-
wych, którym nie straszne są kodeksy, przepisy i dyskusje.

Celem kształcenia jest opanowanie wiedzy i umiejętno-
ści w obszarze nauk społecznych, prawnych i  ekonomicz-
nych, które umożliwią studentowi szybką i  efektywną ada-
ptację na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. W tej 
branży nie  grozi Ci nuda  –  szczególnie na  sali rozpraw. 
Nauka na  Prawie to szalenie interesujący proces.

Sektor prawny jest bardzo pojemny i  daje wiele moż-
liwości rozwoju. Po ukończonych studiach kandydat może 
starać się o  pracę w  takich zawodach jak: sędzia, adwo-
kat, prokurator, notariusz, radca prawny, komornik, ekspert 
podatkowy, prawnik w  dziale prawnym przedsiębiorstw 
z  różnych dziedzin, mediator, manager, biznesmen.

Podejmij dobrą decyzją. Wybierz prawo w  Collegium 
Witelona.

Studenci Prawa przygotowali 
symulację rozprawy karnej
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współpraca
zagraniczna

Witelonka powitała kolejną grupę studentów pro-
gramu Erasmus+! Ośmiu studentów na  semestr letni 
do  Collegium Witelona przyjechało z  Turcji i  Włoch. 
Za nimi są już pierwsze zajęcia z polskiej historii i kul-
tury oraz spacer po najbardziej charakterystycznych 
miejscach w  Legnicy. 

Studenci wraz z  pracownikami Biura Współpracy 
z  Zagranicą odwiedzili między innymi Rynek, rzeźbę 
Julka, Katedrę pw. św. św. Piotra i Pawła, Kościół Ewan-
gelicko - Augsburski pw. Marii Panny w  Legnicy, Mauzo-
leum Piastów.

Studentom przedstawiono również multimedialną pre-
zentację na  temat Collegium Witelona, omówiono pro-
gramy kształcenia oraz wręczono drobne upominki.

Studenci programu Erasmus+ 
wybrali Collegium Witelona!
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nasze
25-lecie

Już w pierwszym roku działalności Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa zaprezentowała się na V Dolnoślą-
skich 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 wręczo-
nym przez podsekretarza stanu w  Kancelarii Prezydenta 
RP Barbarę Labudę, która patronowała imprezie, studenci 
otrzymali komputer. Udział Uczelni w  tego typu impre-
zach stał się tradycją. W  2006 roku podczas TARED-u 
Uczelnia wyróżniona została nagrodą Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego za najlepszą prezentację eduka-
cyjną. W 2000 r., poza prezentacją we Wrocławiu, Col-
legium Witelona pomyślnie zadebiutowało na  lokalnych 
Legnickich Targach Edukacyjnych. Stoisko Uczelni organi-
zatorzy i  zwiedzający uznali za najciekawsze. Potwier-
dził to okolicznościowy dyplom oraz pamiątkowy obraz. 
W kolejnych latach Uczelnia prezentowała się na  impre-
zach targowych we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie, Nowej 
Soli, Sulikowie, Wałbrzychu, Zielonej Górze, Gorzowie 
Wielkopolskim, Świdnicy, Środzie Śląskiej, Górze i Gło-
gowie. Za każdym razem oferta edukacyjna jak również 
jej prezentacja zdobywają uznanie w  oczach jurorów 
i  odwiedzających targi. 

W listopadzie 2000 roku Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa zorganizowała I Mistrzostwa Polski Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodowych w  Piłce Siatko-
wej Mężczyzn. W  imprezie startowało siedem drużyn. 
Dwudniowe rozgrywki zakończyły się zwycięstwem repre-
zentacji PWSZ w Koninie, legniczanie zajęli drugie miej-
sce, wyprzedzając drużynę Nowego Sącza. W kolejnych 
latach legniccy studenci udowodnili, że poza nauką mogą 
pochwalić się także umiejętnościami sportowymi, zdoby-
wając dwukrotnie mistrzostwo Polski w  tej dyscyplinie. 

Z dziejów Collegium Witelona
(część III)

W  2004 roku zmieniła się for-
muła imprezy i rozgrywki toczyły 
się już w  ramach XXII Mistrzostw 
Polski Wyższych Uczelni i  Kole-
giów Nauczycielskich. Turniej został 
bardzo wysoko oceniony i  powie-
rzono legnickiej Uczelni organiza-
cję mistrzostw w  następnych latach. 
XXIII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych 
w  Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się 
w kwietniu 2006 roku, a legniccy studenci 
zajęli w  nich wysokie czwarte miejsce. 

W 2001 roku zainicjował swą działal-
ność w  legnickiej Uczelni Akademicki Zwią-
zek Sportowy. Studenci Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa skupieni w Klubie Uczel-
nianym AZS organizują wewnątrzuczelniane 
mistrzostwa w  wielu dyscyplinach sportowych. 
Uczestniczą także w  rozgrywkach Dolnośląskiej 
Ligi Międzyuczelnianej i Mistrzostwach Polski Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodowych i  Kole-
giów Nauczycielskich. Dotychczas największe suk-
cesy odnosili zawodnicy w pływaniu, siatkówce i halo-
wej piłce nożnej. 

W roku akademickim 2003/2004 największym suk-
cesem było zdobycie trzech brązowych medali w Mistrzo-
stwach Polski w: Streetbaskecie Kobiet, Piłce Ręcznej 
Mężczyzn i Teakwon-do. W 2004 roku wyniki uzyskane 
w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej dały 
legnickiej Uczelni III miejsce wśród szkół wyższych Dol-
nego Śląska. Bardzo udanie zakończyła się rywalizacja 
w roku akademickim 2005/2006. Reprezentanci Uczelni 
zdobyli wiele medali i wyróżnień w dyscyplinach indywi-
dualnych i grach zespołowych. Piłkarze rozgromili wręcz 
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wszystkich dolnośląskich rywali, a  w ogólnej klasyfikacji 
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa wywalczyła drugie miejsce. 

W XXIII edycji Mistrzostw Polski zdobyliśmy trzy medale: 
medal złoty  –  Agnieszka Szumlańska w  karate i  dwa 
medale brązowe  –  Ewelina Palacz w  karate i  Marce-
lina Strojek w  tenisie stołowym. W roku 2005 nasza stu-
dentka Agnieszka Szumlańska  – Mistrzyni Europy i Aka-
demicka Mistrzyni Polski w  Karate shotokan  –  znalazła 
się w  finałowej dziesiątce w  Plebiscycie na  Najpopular-
niejszego Studenta - Sportowca na Dolnym Śląsku.

Poza sportowymi Klub Uczelniany AZS odnosi również 
sukcesy organizacyjne. Trzykrotnie organizował Mistrzo-
stwa PWSZ w  Piłce Siatkowej Mężczyzn, sześciokrot-
nie Sztafetowe Biegi Uliczne Studentów PWSZ oraz XXII 
i XXIII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Piłce Siatko-
wej Mężczyzn. Dodatkowo organizuje rozgrywki Dolno-
śląskiej Ligi Międzyuczelnianej oraz integracyjne semina-
ria szkoleniowe dla członków AZS. Klub prowadzi współ-
zawodnictwo wewnątrzuczelniane, plebiscyt na najpopu-
larniejszego studenta - sportowca, a  ich ocenę i podsumo-
wanie pracy szkoleniowo - organizacyjnej odbywa przy 
ognisku i wspólnej zabawie. 

W XXIV Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych siatkarki 
naszej Uczelni zdobyły złoty medal, a w klasyfikacji gene-
ralnej KU AZS Collegium Witelona zakończył zmagania 
na  czwartym miejscu. Klub Uczelniany triumfował nato-
miast w ubiegłym roku, zajmując pierwsze miejsce w roz-
grywkach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej. W  tego-
rocznej edycji futsalu mężczyzn w  Lesznie nasi studenci 
wywalczyli tytuł mistrzowski.

Legnicka Uczelnia pielęgnuje akademickie tradycje 
i formy życia studenckiego. Rada Uczelniana Samorządu 
Studenckiego PWSZ organizuje między innymi otrzę-
siny i  juwenalia. Pierwsza z  imprez jest aktem przyjęcia 
do  grona studentów nowych roczników, druga jest świę-
tem młodości. Juwenalia trwają zawsze dwa dni. Jeden 
poświęcony jest rozgrywkom sportowym i kończy się dys-
koteką, drugi natomiast to koncerty zespołów muzycz-
nych. Podczas takich imprez wystąpiło w Legnicy wiele 
gwiazd muzyki rozrywkowej, m.in. Kasia Nosowska 
z zespołem Hey, Pidżama Porno, Dżem, Quteredge, 
Kto To czy Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. 

Poza tym imprezy wzbogacają dodatkowe pro-
pozycje, takie jak noce filmowe, pokazy amator-
skich filmów czy  pikniki muzyczne. Samorząd 

studentów wydaje także własną gazetę. „poŻAKadło” 
ukazuje się kilka razy do  roku i  omawia najważniejsze 
sprawy nurtujące to środowisko. 

Do tej działalności dochodzą wciąż nowe przedsię-
wzięcia. W  2006 roku samorząd Studentów Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa zorganizował po raz pierw-
szy Przegląd Kabaretów Studenckich SESJA. Do rywaliza-
cji przystąpiło sześć zespołów, a  gwiazdą imprezy był 
kabaret DNO.

Nowy rok akademicki 2001/2002 wszyscy studenci 
rozpoczęli naukę w  nowo wyremontowanym budynku. 
Oddano do  użytku jego drugie skrzydło. W  ogólnopol-
skim konkursie „Modernizacja Roku 2000” legnicka inwe-
stycja została uznana za najlepsza w  kategorii obiek-
tów dydaktycznych. Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzy-
mała Uczelnia, główny wykonawca, projektant i  inwe-
stor zastępczy. Podobne wyróżnienie otrzymało Colle-
gium Witelona podczas konkursu na  „Dolnośląską Inwe-
stycje Roku 2001”. Jurorzy umieścili tym razem budynek 
Uczelni w kategorii obiektów zabytkowych i przyznali dru-
gie miejsce za pieczołowitość w  zachowaniu historycz-
nych elementów obiektu.

W 2001 mury legnickiej Uczelni opuścili pierwsi absol-
wenci. Niemal 900 osób odebrało dyplomy inżynierów 
i  licencjatów podczas specjalnie dla  nich przygotowa-
nej uroczystości. Naukę w  legnickiej Uczelni rozpoczęło 
natomiast blisko 5 tysięcy studentów dziennych i  zaocz-
nych. Podczas rekrutacji przypadało średnio trzech kan-
dydatów 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 specjalno-
ści oraz na  sześć pozostałych zakończyła się stuprocen-
towym naborem na  rok akademicki 2002/2003. 

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych odbyła się 
w  Drohobyczu na  Ukrainie ważna uroczystość. Po raz 
pierwszy w historii Drohobyckiego Państwowego Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki nadano tytuł 
doktora Honoris Causa. To prestiżowe wyróżnienie przy-
znano prof. dr. hab. Stanisławowi Dąbrowskiemu, Rekto-
rowi Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Jak napi-
sano w uzasadnieniu, zaszczyt ten przyznał Rektor i Senat 
Uniwersytetu w  Drohobyczu za wkład profesora Stani-
sława Dąbrowskiego w rozwijanie współpracy naukowej 
i  kulturalnej między obydwoma krajami.
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Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa wróciło do aktywno-
ści w  2022  r., wspierając działania legnickiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. 

W okresie pandemii organizowane były przede wszyst-
kim zbiórki słodyczy przy okazji Świąt Wielkanocnych 
i  Bożego Narodzenia, które trafiały do  podopiecznych 
TPD w  Legnicy w  formie paczek („Uśmiech pod  choinkę” 
oraz „Zajączek”). W  minionym roku udało się powrócić 
do wcześniejszych działań charytatywnych na rzecz dzieci 
potrzebujących ze szkół i przedszkoli oraz placówek opie-
kuńczo - wychowawczych w  Legnicy i  powiecie legnickim. 

W czerwcu 2022 roku nasza uczelnia udostępniła Towa-
rzystwu Przyjaciół Dzieci pomieszczenia do organizacji dnia 
dziecka. Ugościliśmy kilkaset podopiecznych TPD uczniów 
szkół z Legnicy i okolic. Nasi niezawodni studenci również 
dołożyli swój wkład w organizację imprezy. Studenci z fizjo-
terapii i  pedagogiki zorganizowali stanowiska kreatywne 
(malowanie twarzy, balony, tańce, zabawy ruchowe, prace 
artystyczne), studenci ratownictwa medycznego przeprowa-
dzali pokazy pierwszej pomocy, natomiast studenci bezpie-
czeństwa wewnętrznego dbali o  porządek w organizacji. 

W zabawach wzięło udział ponad 300 dzieci 
z  Legnicy i okolic. Owocem całej imprezy były 
niezliczone uśmiechy dzieci i wdzięczność rodzi-
ców zadowolonych pociech. Zarząd TPD prze-
kazał nam szczere podziękowania, zarówno 
w  imieniu swoim, jak i  dzieci oraz rodzi-
ców biorących udział w  obchodach Dnia 
Dziecka 2022.

Kolejnym wydarzeniem była XVIII 
Legnicka Paraolimpiada TPD oraz Festyn 
Integracyjny „Pożegnanie lata”, która 

Studenckie Koło TPD 
przy Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa

odbyła się 4.10.2022 r. w Legnicy 
na  terenach rekreacyjno - sportowych 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy. 
Uczestnikami Paraolimpiady i  festynu 
były dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nością ruchową i/lub umysłową. Zawod-
nicy przyjechali po medale oraz po wspa-
niałą zabawę i czas spędzony wśród rówie-
śników. Uczelniane koło TPD wraz z kołami 
naukowymi Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej wspierały całą imprezę. Stu-
denci pielęgniarskiego koła naukowego zorga-
nizowali stanowisko, na którym uczestnicy mogli 
skorzystać z  pomiaru ciśnienia oraz sprawdzić 
czystość rąk pod specjalistyczną lampą. Studenci 
naukowego koła ratowników zorganizowali bar-
dzo ciekawy i pouczający pokaz pierwszej pomocy 
oraz stanowili zabezpieczenie medyczne w  czasie 
trwania imprezy. Studentki pedagogiki oraz fizjote-
rapii zorganizowały stoisko, przy którym uczestnicy 
paraolimpiady znaleźli szereg artystycznych i  kreatyw-
nych zajęć. Studenci fizjoterapii zapewnili pomoc uczest-

nikom paraolimpiady podczas różnorodnych konkurencji, 
m.in. rzut do  kosza, kręgle, biegi, biegi slalomem, rzut 
dyskiem, łucznictwo.

Rok 2023 przyniesie mnóstwo okazji do  podzielenia 
się swoim bezcennym czasem, uśmiechem lub  drobnym 
upominkiem. Osobom, które wspierają nasze zbiórki oraz 
imprezy charytatywne i  wszelkie inne działania na  rzecz 
podopiecznych TPD, bardzo serdecznie dziękujemy.

Osoby chętne do  współpracy przy działaniach chary-
tatywnych uczelnianego koła TPD zapraszam do  kontaktu: 
monika.kamieniecka@collegiumwitelona.pl.



41kwadrans
a k a d e m i c k irelacje

Witelonka dla  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zorganizowała 20 stycznia spotkanie nowo-
roczne. W spotkaniu wzięły udział dr Monika Wierz-
bicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, dr Bogu-
miła Wątorek  –  Prorektor ds. Nauki i  Współpracy 
z  Zagranicą oraz dr Grażyna Sondel z  Wydziału 
Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej. 

Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Colle-
gium Witelona przekazano życzenia owocnej realiza-
cji planów i zamierzeń w nowym roku oraz drobne 
upominki uczelniane. 

Spotkanie noworoczne słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Studenci drugiego roku kierunku Ratownictwo medyczne 
w  dniach 9 –13 stycznia 2023 roku uczestniczyli w  zaję-
ciach sprawnościowych z  elementami ratownictwa specja-
listycznego, które zostały po raz kolejny zorganizowane 
w Karpaczu. W  trakcie 5- dniowego obozu zimowego stu-
denci uczestniczyli w  szkoleniach prowadzonych przez 
ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR, dotyczących ratow-
nictwa specjalistycznego. Podczas wykładów studenci zapo-
znali się ze  strukturą organizacyjną GOPR-u, uczestniczyli 
w  zajęciach z  psem ratowniczym.

Kluczowym elementem obozu była część praktyczna. 
Przeprowadzono ją w otwartym terenie górskim, gdzie stu-
denci zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym podczas 
ewakuacji poszkodowanych oraz postępowaniem i  zabez-
pieczaniem pacjentów w  hipotermii.

Kolejny moduł zajęć obejmował ratownictwo medyczne 
w  warunkach górskich. Studenci zapoznali się ze  specy-
fiką pracy w  trudnych warunkach atmosferycznych oraz 
topograficznych. Uczestniczyli w  symulacjach medycznych 
dotyczących postępowania w  przypadku zdarzenia maso-

Obóz zimowy studentów 
Ratownictwa medycznego

wego, pacjenta urazowego i nie-
urazowego, hipotermii oraz zatrzy-
mania krążenia. Omówiono rów-
nież aspekt przygotowania pacjenta 
do  transportu.

Poza zdobywaniem wiedzy 
medycznej od  strony praktycznej stu-
denci uczestniczyli w  zajęciach spraw-
nościowych związanych z  aktywnością 
fizyczną. Mieli możliwość uczestnictwa 
w  wycieczce pieszej do  schroniska gór-
skiego „Samotnia”. Ważnym elementem były 
zajęcia regeneracyjne w  aquaparku.

Ważnym aspektem podczas tego wyjazdu, 
obok zajęć dydaktycznych, był wspólnie spę-
dzony czas i  integracja społeczna. 

Aleksandra Wysowska
kierownik obozu
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Z inicjatywy wykładowców Zakładu Fizjoterapii Wydziału 
Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa 26 stycznia 2023 roku na terenie Col-
legium Witelona odbyły się prelekcje dotyczące tematyki 
zdrowia człowieka dla  tegorocznych maturzystów z  pię-
ciu legnickich liceów ogólnokształcących. Po prelekcjach 
uczniowie poznali pracownie specjalistyczne o  charakte-
rze medycznym.

Cykl prelekcji „Twoje zdrowie w Twoich rękach” rozpo-
czął dr Grzegorz Konieczny z  Zakładu Fizjoterapii, tema-
tem „Dlaczego w Twoim wieku boli kark i plecy?”, w trakcie 
której, w ciekawy i humorystyczny sposób zebrał informacje 
od  słuchaczy na  temat ich dotychczasowych dolegliwości 
w obszarze karku i pleców, następnie wskazał najczęstsze 
ich przyczyny i w obrazowy sposób przedstawił pomocne 

„Twoje zdrowie 
w twoich rękach”

wskazówki, aby  tym problemom 
w przyszłości zapobiegać. 

Następnie dr Katarzyna Lisow-
ska zaprezentowała treści związane 
z radzeniem sobie ze stresem, w trak-
cie których zaprosiła słuchaczy do krót-
kich ćwiczeń pozwalających doświad-
czyć swoich bieżących doznań i  emo-
cji płynących z ciała oraz rozwijać jego 
świadomość, a także zauważyć przyjemne 
doznania, na  jakie pozwala stosowana 
na co dzień wizualizacja. Prelegentka przed-
stawiła również fundamentalne źródła, z któ-
rych czerpiemy energię w naszym życiu oraz 
efektywne sposoby dbałości o  jej zasoby. 
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Kolejne prezentowane treści przez dr Iwonę Twarogow-
ską-Wielesik związane były z tematyką żywienia wspomaga-
jącego efektywny proces uczenia się, tak ważnym, zwłasz-
cza w okresie przed i około maturalnym. Oprócz odpowie-
dzi na pytanie –  Jakie produkty uczniowie powinni wybie-
rać, aby  skutecznie się na co dzień odżywiać? – usłyszeli 
również ciekawostki związane z  działaniem energetyków 
na  ich organizm. 

O konsekwencjach nadużywania energetyków  opowie-
dział ratownik medyczny mgr Marcin Klimaczak, który 
w  barwny sposób podzielił się swoim doświadczeniem 
zawodowym, przytaczając przypadki pacjentów z poważ-
nymi zaburzeniami zdrowotnymi, mającymi związek z nad-
używaniem tych popularnych w ostatnich latach napojów. 

Całość prelekcji kończyło wystąpienie fizjotera-
peuty  –  mgra Arkadiusza Gduli, który poruszył istotny 
temat urazów rdzenia kręgowego w  odcinku szyjnym, 
a  jego punktem kulminacyjnym było spotkanie z  pacjen-
tem – Panem Dariuszem Ozgą – będącym gościem specjal-
nym naszych prelekcji. Pan Dariusz w przeszłości – wsku-
tek nieszczęśliwego wypadku – doznał urazu rdzenia krę-
gowego w  odcinku szyjnym i  otrzymał diagnozę, która 
nie rokowała odzyskania samodzielnego przemieszczania 
się. Jednakże dzięki wcześniejszemu aktywnemu fizycz-
nie stylowi życia i „mocy” postępowania fizjoterapeutycz-
nego, ku zaskoczeniu wielu specjalistów z  zakresu zdro-
wia, Pan Dariusz odzyskał w  sporej części stan spraw-
ności fizycznej umożliwiający mu codzienne samodzielne 
funkcjonowanie. Gość specjalny podzielił się z  młodymi 
ludźmi swoimi trudnym doświadczeniami, akcentując rolę 
systematycznej aktywności fizycznej  –  a  w trakcie trud-
ności życiowych  –  niepoddawanie się, kształtowanie siły 
woli i  systematycznego działania „pomimo” różnych trud-
ności  – bez których po wypadku, po którym poruszał się 
na  wózku inwalidzkim, nigdy ponownie „nie stanąłby 
na  nogi” i  nie poruszał się samodzielnie. Pan Dariusz 
dostarczył wszystkim słuchaczom sporo cennych informa-
cji oraz skłonił do  refleksji… 

Ze strony nauczycieli akademickich Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – zarówno Panu Dariuszowi 
jak i  jego fizjoterapeucie, a naszemu serdecznemu kole-
dze z  pracy  –  Arkadiuszowi Gduli, gratulujemy efek-
tów ich ciężkiej pracy i hartu ducha oraz życzymy dal-
szych postępów we  wciąż trwającym procesie fizjo-
terapeutycznym.

Po około półtoragodzinnej cennej porcji wie-
dzy i  doświadczeń  młodzież w  małych grupkach 

pod  opieką naszych wykładowców zwiedziła pracownie 
specjalistyczne Wydziału Nauk o Zdrowia i Kulturze Fizycz-
nej (m.in. pracownie fizjoterapeutyczne, Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznej oraz Pracownię Antropome-
tryczną i Promocji Zdrowia), gdzie poszerzali umiejętności 
związane z  samoopieką w  obszarze zdrowia, udzielania 
pierwszej pomocy oraz poznali bogatą bazę dydaktyczną 
Wydziału Nauk o  Zdrowia i  Kulturze Fizycznej, dającą 
olbrzymie możliwości szerokiego rozwoju kompetencji stu-
dentów naszych kierunków – tj. Fizjoterapii, Dietetyki, Ratow-
nictwa medycznego, Pielęgniarstwa i  Położnictwa. 

Wygłoszone prelekcje jak i  późniejszy bezpośredni 
kontakt uczniów z  naszymi nauczycielami/specjalistami 
z różnych obszarów zdrowia oraz zawodów medycznych 
w  trakcie prezentacji pracowni oraz aktywnością w  nich 
podejmowaną przez młodzież – okazało się efektywnym, 
pełnym doświadczeń spotkaniem. Z  pewnością pomoże 
to młodym ludziom bardziej świadomie rozwijać poten-
cjał swojego zdrowia, a  poznanie specyfiki pracowni 
medycznych będzie pomocne dla licealistów przy wybo-
rze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz planowaniu swojej 
kariery zawodowej. 

Pomysłodawca i  organizator spotkania z  uczniami  – 
dr  Katarzyna Lisowska  –  serdecznie dziękuje legnickim 
szkołom za ich przybycie i aktywne uczestnictwo, a wszyst-
kim prelegentom, wykładowcom i  osobom wspierającym 
nas w organizacji tego przedsięwzięcia – za ich zaanga-
żowanie, pomoc i dzielenie się cenną wiedzą i doświad-
czeniami.

Katarzyna Lisowska
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Członkowie Senatu i kadry kierowniczej Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa uczestniczyli w wyjazdowym szko-
leniu. Tradycyjnie najważniejszym zagadnieniem był budżet 
naszej Uczelni na 2023 rok, który omówił Kwestor Uczelni 
mgr Andrzej Senko. Podczas szkolenia przedstawiono kal-
kulację i  analizę kosztów kształcenia studentów w  naszej 
Uczelni, którą zaprezentowała Kierownik Działu Organiza-
cji i  Spraw Osobowych mgr Katarzyna Senko.

Wystąpienia zaprezentowały także władze poszczegól-
nych Wydziałów działających na Uczelni. W  swoich pre-
zentacjach Dziekani omówili bieżące działania oraz zapre-
zentowali nowe pomysły.

W dalszej części dr inż. Renata Gnitecka omówiła 
działalność Instytutu Technologii i  Innowacji. Doktor Karol 
Rusin  –  Prorektor ds. Rozwoju przedstawił informacje 
na  temat działań związanych z  opracowaniem strategii 
2020 – 2024. Magister Aneta Liczko – Kierownik Akademic-
kiego Centrum Kompetencji przedstawiła informacje doty-
czące oferty Centrum oraz propozycje działań na  2023 
rok. Następnie Kierownik Działu Badań, Projektów i Współ-
pracy mgr Marta Żołnierewicz omówiła możliwości pozy-
skiwania funduszy europejskich. Dyrektor Biblioteki uczel-
nianej mgr inż. Agnieszka Koza zaprezentowała plany 
rozwojowe. Magister inż. Józef Wąsik  – Kierownik Działu 
Administracyjno - Technicznego omówił realizowane i  pla-
nowane inwestycje na  terenie kampusu. Na  zakończenie 
obrad mgr Monika Pietrzak  – Zastępca Kierownika Działu 
Rozwoju, Promocji i  Wydawnictw dokonała analizy ubie-
głorocznej rekrutacji na studia w kraju i w naszej Uczelni. 
Profesor dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz omówił działal-
ność Wydawnictwa oraz przedstawił dane odnoszące się 
do  „Zeszytów Naukowych". 

Szkolenie kadry kierowniczej
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Za nami legnicki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zorganizowany przez Legnickie Centrum Kultury! 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, jedna z  wiodą-
cych w Polsce szkół wyższych kształcących praktycznie i naj-
większa w  regionie Uczelnia, grała razem z  tą najwięk-
szą orkiestrą świata i przygotowała wiele atrakcji zarówno 
dla  dzieci, jak i  dorosłych! 

Główne wydarzenia i  licytacje 31. Finału WOŚP 
w  Legnicy odbywały się w  29 stycznia w  Sali Maneżo-
wej Akademii Rycerskiej. Organizatorem było Legnickie 
Centrum Kultury. 

Wesprzyj WOŚP i  naucz się ratować życie
Podczas tegorocznego Finału WOŚP studenci - ratownicy 

z Koła Naukowego Młodych Medyków Collegium Witelona 
uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Przy użyciu specjalnych fantomów przekazywali legnicza-
nom bardzo ważną wiedzę: jak ratować życie dorosłych 
i  dzieci, także w  przypadku zadławienia. 

Z kolei studenci z Pielęgniarskiego Koła Naukowego Col-
legium Witelona przy swoim stanowisku w Akademii Rycer-
skiej mierzyli chętnym ciśnienie i poziom glikemii. Zapropo-
nowali też odwiedzającym instruktaż prawidłowego mycia 
rąk. Dzięki specjalnej lampie każdy mógł na własne oczy 
przekonać się, czy prawidłowo myje ręce i dowiedzieć się, 
co zrobić, aby poprawić tę niby banalną, ale jakże ważną 
dla  zdrowia czynność. 

Witelonka miała też w  Akademii Rycerskiej stoisko, 
gdzie chętni zapoznawali się z  ofertą tej nowoczesnej 
Uczelni, która zaprasza na  studia zarówno maturzystów, 
jak i osoby pracujące, chcące podnieść kwalifikacje zawo-
dowe. Uczelnia proponowało pracującym m.in. bezpłatne 
studia w autorskim trybie „Ucz się i pracuj”, dostosowanym 
do  możliwości czasowych osób aktywnych zawodowo. 
Oferowała też szereg studiów podyplomowych (również 
studia finansowane w  całości przez Ministerstwo Edu-
kacji i  Nauki) czy  prestiżowe studia MBA. Przycho-
dząc w  niedzielę na  31. Finał WOŚP do  Akademii 
Rycerskiej w Legnicy, można było nie tylko wspomóc 

relacje

Collegium Witelona zagrało 
dla WOŚP

Orkiestrę, ale  też m.in. nauczyć się, jak ratować ludzkie 
życie, sprawdzić swoje zdrowie czy  zasięgnąć informacji 
o możliwościach rozwoju zawodowego. 

Gramy razem przeciwko sepsie
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przekazała też 

na  licytacje 31. Finału WOŚP swoje ciekawe „gadżety”: 
ciepłe i ładne bluzy z kapturem, modne torby z filcu, orygi-
nalne kubki czy grafiki, przedstawiające zabytkowe budynki 
Uczelni, wykonane techniką tzw. suchej igły przez artystę 
Grzegorza Fijałkowskiego.

Przekazane przez Witelonkę przedmioty były licytowane 
ze sceny w dniu Finału WOŚP w Akademii Rycerskiej, tra-
fiły też na  licytacje dla Orkiestry, prowadzone przez LCK 
na  portalu Allegro.

W tym roku Orkiestra zagrała pod  hasłem „Chcemy 
wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

Jak wynika z badań, sepsa jest przyczyną aż 20 procent 
wszystkich zgonów na świecie. Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia tylko w 2017 r. sepsa wystąpiła u 49 mln ludzi 
na kuli ziemskiej, a 11 mln ludzi zmarło z jej powodu. Pra-
wie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 mln), 
a w populacji dzieci do 5. roku życia sepsa była przyczyną 
śmierci prawie 3 mln maluchów. W  Polsce, ze  względu 
na  brak krajowego rejestru zachorowań na  sepsę, nie  ist-
nieją wiarygodne dane na  temat zapadalności na  tę cho-
robę, co  utrudnia działania mające na  celu jej zapobie-
ganie i  zwalczanie. Tymczasem dla  przeżycia chorego, 
u  którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze 
rozpoznanie i  włączenie właściwego leczenia  –  optymal-
nie w  ciągu pierwszej godziny. Każde opóźnienie rozpo-
znania sepsy i  podania skutecznego antybiotyku  –  nawet 
o  60 minut  –  zwiększa ryzyko zgonu chorego o  8 proc. 
Właśnie dlatego WOŚP chce – dzięki pieniądzom z  tego-
rocznego Finału  –  wyposażyć polskie szpitale w  urzą-
dzenia pozwalające na  przyśpieszenie diagnostyki zaka-
żeń sepsą. Umożliwi to lepszą terapię tej choroby i  szyb-
sze wdrożenie skutecznego leczenia. Sepsa może dotknąć 
każdego z  nas, także naszych bliskich: dzieci, rodziców, 
rodzeństwo, krewnych.
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Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego w  Legnicy 21 stycznia bawili się na  balu stud-
niówkowym. Dyrektor szkoły dr Dariusz Wędzina życzył 
uczniom pięknej zabawy i  wszystkiego, co  najlepsze, 
a  nauczycielom i  rodzicom dziękował za doprowadze-
nie młodzieży do  tego ważnego momentu. 

W tym roku edukację skończy 26 uczniów Akademic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego. Po studniówce ucznio-
wie rozpoczęli maraton nauki, który zakończą majowym 
egzaminem maturalnym.

Studniówka Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Legnicy
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W ramach cyklu „Biblioteka na  BIS” 6 lutego 
2023  r. odbyły się dwa spotkania zorganizowane 
przez Bibliotekę oraz mgra Dariusza Stefaniaka 
we  współpracy z  Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych. 

W spotkaniach, w  ramach przedmiotu podstawy 
przedsiębiorczości, uczestniczyli uczniowie Techni-
kum Akademickiego.

Pani Emilia Nowakowska z  Oddziału ZUS 
w Legnicy przybliżyła młodzieży sięgającą XIX wieku 
historię ubezpieczeń społecznych. Podczas prezentacji 
omówiła system ubezpieczeń społecznych (ubezpie-
czenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), 
wyjaśniła, które składki są obowiązkowe w zależno-
ści od  typu zawartej umowy z  pracodawcą, które 
grupy pracowników są zwolnione z płacenia składek, 
a  także przedstawiła zasady finansowania składek. 

Uczniowie dowiedzieli się również, o  jakie świad-
czenia mogą się ubiegać w  określonych sytuacjach 
życiowych (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie reha-
bilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy).

Spotkania zostały zrealizowane jako element pro-
jektu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych „Lek-
cje z  ZUS”. Podczas spotkania można było obejrzeć 
wystawę znajdujących się w zbiorach Biblioteki ksią-
żek i  czasopism dotyczących tematyki ubezpieczeń.

Uczniowie Technikum Akademickiego 
na spotkaniach w Bibliotece




