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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Promuje naukę, samorealizację, zdobywanie doświadczeń
PWSZ · 18 marca 2019

Ciekawy gość odwiedził dziś PWSZ w Głogowie. Ze studentami PWSZ w Głogowie
spotkał się pan Beniamin Strzelecki – prezes założonej przez siebie fundacji Rok
Przerwy, który odwiedza różne miejsca by promować ideę gap-year. Studenci mieli
okazję zobaczyć prezentację, która przybliżyła im możliwości wyjazdów za granicę w
czasie przerwy w studiach oraz nauki języków obcych poprzez działalność
wolontariacką w swoim przyszłym zawodzie. Beniamin Strzelecki zachęcał studentów
do działania na rzecz samorozwoju i zdobywania doświadczeń.
O idei gap-year możecie przeczytać na stronie rokwbok.pl. Wydarzenia możecie śledzić
także na facebook.com/rokwbok.pl
Spotkanie z Beniaminem Strzeleckim odbyło się ramach zajęć językowych na uczelni.
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Łączą pokolenia, sprawdzają się w działaniu
PWSZ · 18 marca 2019

Studentek II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej PWSZ w Głogowie gościły
seniorów z Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ty samym rozpoczęły cykl
spotkań, w ramach którego będą w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę, a także
integrować się ze środowiskiem, z którym w przyszłości będą pracować.
Studentki oprowadziły po uczelni swoich gości, pokazały m.in. pracownie: Montessori,
Hasztagownia oraz Konspiratornia i opowiedziały o działalności całego Instytutu
Humanistycznego. Seniorzy obejrzeli filmy zrealizowane przez studentów kierunku
Nowa Media, dowiedzieli się również o inicjatywach podejmowanych przez
wykładowców i studentów Instytutu Humanistycznego na rzecz środowiska i miasta
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(m.in. opieka nad grobami NN, spotkania w DPS, w Rodzinnym Domu Dziecka, w
Przedszkolach, Domu Samotnej Matki i Dziecka, w Zakładzie Karnym, w Żlobku itp.).
W dalszej części spotkania studenci razem z seniorami przy słodkim poczęstunku
ufundowanym przez Rektora PWSZ wspólnie oddali się śpiewom piosenek biesiadnych,
miło spędzając czas przy gitarze .
Już niebawem studenci odwiedzą kolejne placówki w mieście. Wiosna będzie obfitować
w praktyczne działania.
Zapraszamy do Galerii Zdjęć
Posted in Aktualności | No Comments »

Quiz i ﬁlm – promocja PWSZ w wydaniu studenckim
PWSZ · 18 marca 2019

W piątek wykładowca Instytutu Humanistycznego, dr Jakub Rawski, wraz ze
studentkami II roku nowych mediów panią Beatą Dzumyk i panią Pauliną Nowak,
odwiedził Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, gdzie
poprowadził lekcję dla maturzystów „Motyw winy i kary w literaturze różnych epok”.
Opowiadał o realizacjach tytułowego motywu w literaturze od antyku do
współczesności, a szczególnie skupił się na dramacie Friedricha Dürrenmatta „Wizyta
starszej pani”. Studenci przygotowali rozprawę sądową nad jednym z bohaterów
utworu, co zostało utrwalone na filmie, który wykładowca pokazał uczniom. Na koniec
zajęć, maturzyści wzięli udział w quizie przygotowanym przez panią Beatę Dzumyk.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami, wydanymi przez PWSZ w Głogowie,
autorstwa pana profesora Kazimierza Ożoga „Święty z brązu. Pomniki Jana Pawła II w
Polsce”. Podczas prelekcji pan doktor wraz ze studentkami promowali kierunek nowe
media i całą głogowską uczelnię. Ten sam cel realizowały studentki nowych mediów,
Beata Dzumyk i Klaudia Żarczyńska w czwartek w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Głogowie, gdzie pokazano m.in. stworzony przez studentów
podczas ubiegłorocznych warsztatów z reżyserem Markiem Domagałą film o
Małgorzacie Maćkowiak, malarce i nauczycielce ZSTiO.
Pierwsze kroki studentek w promowaniu uczelni łączą się ze specjalnością, którą
wybrały, czyli Public Relations, Social Media i reklama. Dwa ostatnie człony
specjalności też realizowały studentki, bo zamieściły swe materiały na Facebooku
nowych mediów i zaprezentowały w szkole spot reklamowy, który przygotowały pod
kierunkiem mgr Ewy Pastor.
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XII Głogowskie Dni Nauki Nauki i Sztuki czyli Dni Otwarte
PWSZ w Głogowie
PWSZ · 15 marca 2019

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Jak co roku, wiosną zapraszamy
uczniów na Dni Otwarte uczelni pn. Głogowskie Dni Nauki i Sztuki. W tym
roku odbędą się one w dniach 5 oraz 11 i 12 kwietnia i będzie to już 12. edycja
tego cyklicznego wydarzenia.
Na odwiedzających uczelnię czeka bardzo wiele interesujących form bliższych spotkań
z różnymi dziedzinami nauki i sztuki – warsztaty, doświadczenia, laboratoria, wykłady,
pokazy, prezentacje i wystawy. Tradycyjnie zapraszamy do udziału w konkursach i
turnieju. W sumie przygotowaliśmy kilkadziesiąt różnorodnych propozycji.
Program
Terminy zgłoszeń i regulaminy:
XIII Powiatowy Konkurs “Młody Przedsiębiorca” – do 31 marca
Szczegóły
XIV Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego – do 31 marca
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Regulamin
Konkurs z Języka Niemieckiego – do 31 marca
“Echa 100-lecia odzyskania niepodległości” – test historyczny
Regulamin
TURNIEJ LEAGUE OF LEGENDS – do 25 marca
Regulamin
Pozostałe propozycje programu DNiSz – do 8 kwietnia
Zapraszamy!

Posted in Aktualności | No Comments »

Wycieczka technologiczna do KGHM Metraco S.A. – Zakład
Hydrometalurgii w Głogowie.
PWSZ · 14 marca 2019

13 marca odbyła się wycieczka studentów Instytutu Politechnicznego do KGHM
Metraco S.A. – Zakład Hydrometalurgii w Głogowie.
Wizyta w zakładzie była dla studentów okazją do zapoznania się z infrastrukturą
przemysłową i kontrolą jakości w instalacji hydrometalurgicznego odzysku renu z
odpadu ciekłego z produkcji miedzi w Hucie Miedzi Głogów. Dodatkowym atutem była
możliwość dyskusji z przedstawicielami KGHM Metraco S.A o perspektywach i
ograniczeniach stosowanej technologii wraz z ewentualnymi zmianami składu odpadu
trafiającego do produkcji nadrenianu amonu.
Za organizację wycieczki przemysłowej była odpowiedzialna Pani dr inż. K. Pantoł i
Pani dr K. Rogóż. Następna wycieczka technologiczna już w kwietniu.
Posted in Aktualności | No Comments »

To była dla nich frajda
PWSZ · 14 marca 2019
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Pod takim tytułem ukazał się wczoraj materiał w Telewizji Master. Dziennikarz pytał
studentów nowych mediów o udział w konkursie filmowym. Studenci swoimi
odpowiedziami jednoznacznie wskazali na poziom zajęć i atmosferę, jaka panuje u dr
Sławomiry Lisewskiej na ćwiczeniach i wykładach, ujawnili swe umiejętności i
podkreślali dobrą zabawę. Warto zobaczyć, jak się prezentują nasi studenci w mediach
i co o nich mówi dyrektor instytutu.
Kliknij tutaj: http://www.tv.master.pl/tv_video_informacja.php?news=52107
Posted in Aktualności | No Comments »

„Analityka i kontrola jakości w warunkach
przemysłowych” – odbyło się kolejne spotkanie
PWSZ · 13 marca 2019

„Doświadczenia CBJ sp. z o.o. w badaniach materiałów miedzionośnych” – to tytuł
kolejnego spotkania w ramach seminarium pn.: „Analityka i kontrola jakości w
warunkach przemysłowych” które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Głogowie. Studenci uczestniczący w spotkaniu mieli okazję pogłębić
wiedzę dotyczącą innowacyjnych metod badawczych stosowanych dla analityki
przemysłowej w celu zapewnieniu należytej jakości w procesach ciągów
technologicznych hutnictwa i górnictwa miedzi.
Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Murdzek – Główny Inżynier w Centrum Badań
Jakości sp. z o.o., która od lat zajmuje się analityką przemysłową w grupie KGHM
Polska Miedź S.A. Na uwagę zasługuje fakt, że omawiana tematyka jest obszarem
zainteresowań nie tylko metalurgów, ale również automatyków. Spotkanie umożliwiło
także studentom poznanie rzeczywistych wyzwań, jakie przemysł stawia przed
inżynierami.
Dziękujemy Pani Prorektor PWSZ – dr inż. Elżbiecie Banaczyk, wykładowcom PWSZ,
studentom Instytutu Politechnicznego za udział w spotkaniu i zachęcamy do
aktywnego udziału w kolejnych seminariach.
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