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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Warszawa – Ogólnopolska
Akademickiego 2018/2019

Inauguracja

Roku

Dział Promocji · 2 października 2018

Delegacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Prorektor dr
inż. Elżbieta Banaczyk, Kanclerz mgr Marcin Świercz oraz mgr
inż. Grzegorz Machera, uczestniczyła w uroczystej Ogólnopolskiej Inauguracji
Roku Akademickiego 2018/2019, która odbyła się 30 września w Warszawie.
Blisko 150 Rektorów polskich uczelni akademickich i zawodowych, kilkusetosobowa
grupa przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych oraz poczty sztandarowe
zebrali się w niedzielne popołudnie na Palu Uniwersytetu Warszawskiego. Dostojny
orszak wraz z wicepremierem, ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego doktorem
Jarosławem Gowinem oraz przedstawicielami Rządu RP przemaszerował Krakowskim
Przedmieściem do Teatru Narodowego, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość.
Inauguracja Roku akademickiego była jednocześnie inauguracją wejścia w życie nowej
ustawy Prawo i Szkolnictwie Wyższym i Nauce – Konstytucji dla Nauki. “Praca
uczonych i wykładowców oraz trud studentów są ogromnie ważne dla budowania
silnego, nowoczesnego państwa, rozwoju innowacyjnej gospodarki narodowej i
kształtowania aktywnego, odpowiedzialnego i kreatywnego społeczeństwa.” –
powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda w specjalnie z tej okazji
wyemitowanych orędziu. Obecny w Teatrze Narodowym Premier Mateusz Morawiecki,
w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dla polskiej nauki wszystkich uczelni – tych
znanych, wielkich, jak i tych regionalnych i mniej znanych. “Niech uczelnie polskie, te
wielkie i te mniejsze, budują elity przyszłej Rzeczypospolitej, niech kształcą ludzi
odważnych, patriotycznych i mądrych (…)” – mówił Premier.
Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin swoje
wystąpienie poświęcił Konstytucji dla Nauki – krótko wspomniał o najważniejszych
zmianach i procesie wdrażania ustawy. Podkreślił jej znaczenie dla rozwoju polskiej
nauki, a także szanse, jakie daje ona polskim uczelniom. “(…) jestem dumny, że
środowisko akademickie uczci jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości – wprowadzeniem w życie Konstytucji dla Nauki. Ustawą, która ma
zapewnić Polsce i Polakom lepszą przyszłość. Dlatego w tym nowym roku
akademickim składam państwu i sobie wyjątkowo krótkie życzenia – życzę nam
wszystkim, abyśmy zdali egzamin naszych czasów.” – zakończył Minister.
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Relacja z wydarzenia:

Uroczyste spotkanie rektorów szkół polskich oraz środowiska
akademickiego
LIVE: Uroczyste spotkanie rektorów szkół polskich oraz środowiska
akademickiego.
Opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Niedziela, 30 września 2018

Posted in Aktualności | No Comments »

Rozpoczynamy nowy cykl studiów podyplomowych
Dział Promocji · 28 września 2018

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie rusza kolejny cykl studiów
podyplomowych. Już w październiku rozpoczną się zajęcia na studiach:
– Logopedia – 3 lub 4 semestry
– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 3 semestry
– Studia podyplomowe przygotowania nauczycielskiego – 3 semestry
Zapraszamy osoby, które są zainteresowane podjęciem kształcenia. Koszt jednego
semestru, to 1 300 zł. NIE POBIERAMY OPŁATY REKRUTACYJNEJ.
Wszelkich informacji udziela Dział Organizacji Nauczania, tel. 76 832 04 32
Posted in Aktualności | No Comments »

Dział Promocji · 28 września 2018

Uwaga studenci
PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W
PWSZ Głogów
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GŁOGOWIE w roku akademickim 2018/2019 – składka 28 zł
Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów
stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019.
Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na
terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie
ferii zimowych oraz wakacji letnich.
Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 28 zł PLN za 12 miesięcy
ochrony.
Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.
Uproszczone procedury likwidacji: minimum formalności, szybka wypłata
świadczenia. W przypadku zgłoszenia szkody – dostępność informacji o aktualnym
statusie załatwienia sprawy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego
miejsca na świecie, poprzez kontakt z Infolinią, lub emailowo bez konieczności
osobistej wizyty w Oddziale.

________________________________________________________________
Przypominamy, iż od studentów odbywających praktyki wymagane jest ubezpieczenie
NNW.
KIERUNEK: Pielęgniarstwo – ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe
__________________________________________
Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie się do
sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro) w celu odebrania druku listy osób
zgłaszanych do ubezpieczenia.
________________________________________________________
Zebrane przez starostów składki należy wpłacić w Sekretariacie Kanclerza do dnia
26 października 2018 roku.
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UWAGA Studenci I roku
Dział Promocji · 20 września 2018

27 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
odbędą się szkolenia i spotkania ze studentami I roku – studia
stacjonarne. Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem.
Kliknij tutaj
PWSZ Głogów
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Studenci niestacjonarni odbędą w/w spotkania na pierwszym
zjeździe w październiku.
Posted in Aktualności | No Comments »

Artykuł studentki o zawodzie pielęgniarki i jego historii
Dział Promocji · 18 września 2018

Czy kiedykolwiek, korzystając z usług i pomocy pielęgniarek zastanawialiście
się nad tym, jakie korzenie ma ten zawód? Historia jest długa i niezwykle
interesująca. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszej studentki
opublikowanym w czerwcowym numerze Magazynu Pielęgniarki i Położnej.
„Pielęgnowanie z czasem stało się zawodem. Na początku jednak opierało się na
wykonywaniu prostych czynności pielęgnacyjnych wobec dzieci i chorych w kręgach
rodziny. Nabyte umiejętności i sprawdzone procedury były przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Wraz z upływem czasu zajęcie to ewoluowało – konieczne okazało się
odpowiednie przyuczenie, ciągłe doskonalenie umiejętności, z opieki charytatywnej
przeobraziło się w płatną pracę dla dobra innych.” – tak swój artykuł rozpoczyna
Magdalena Leszczyńska – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Głogowie na kierunku pielęgniarstwo. W kilkustronicowym tekście autorka przemierza
wieki – od czasów pierwotnych, przez starożytność, średniowiecze, po czasy
współczesne – nakreślając warunki, w jakiś rodził się ten szlachetny zawód.
„(…) W ferworze walki z codziennością, trudną rzeczywistością zapominamy często, że
nie da się zrozumieć współczesnego pielęgniarstwa bez poznania jego historii i
uwarunkowań rozwoju.” – piesze Redakcja w przedmowie do artykułu.
Zachęcamy do lektury Zanim pielęgnowanie stało się zawodem
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Takie obrony po raz pierwszy w PWSZ w Głogowie
Dział Promocji · 10 lipca 2018

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie po raz pierwszy w
historii uczelni odbyły się obrony prac magisterskich. Głogowska uczelnia od
dwóch lat prowadzi studia II stopnia na kierunku pedagogika.
Przełom czerwca i lipca, to czas obron prac końcowych. W tym roku po raz pierwszy
PWSZ Głogów
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w historii uczelni przed komisją egzaminacyjną stają seminarzyści studiów
magisterskich na kierunku pedagogika oraz licencjackich na kierunku Nowe Media –
w sumie ponad sto osób.
Bardzo denerwuję się i boję się, że stres mnie sparaliżuje. Ale mam nadzieję, że
wykładowcy z komisji pomogą opanować – mówiła tuż przed obroną Pani Elżbieta
Szymorek, która za chwilę będzie już magisterm. Takie emocje towarzyszyły niemal
wszystkim czekającym przed salą egzaminacyjną. Po wyjściu z niej strach i nerwy
znikały, a pojawiała się radość i ulga. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu obrony.
Moja praca magisterska i odpowiedzi na pytania zostały bardzo wysoko ocenione przez
komisję – mówiła po wszystkim już Pani Oksana Kucharevic-Klahs. Na pytanie czy
studia w Głogowie były dobrym wyborem, odpowiada: Studiowałam w głogowskiej
PWSZ od pierwszego roku studiów licencjackich. Kiedy okazało się, że uczelnia
uruchamia studia magisterskie, ani chwili nie wahałam się z decyzją. Świetni, bardzo
przychylni wykładowcy, świetne warunki na uczelni, blisko domu… Studia w Głogowie
będę zawsze dobrze wspominać.
Trzy lata nauki na kierunku Nowe Media przypieczętowane zostały uzyskaniem
dyplomu licencjata. W ubiegłym tygodniu odbyły się obrony 23 seminarzystów.
Jeszcze emocje ze mnie nie zeszły, ale nie ma co się stresować – mówiła tuż po wyjściu
z sali egzaminacyjnej Pani Marcelina Nowak. Kierunek jest bardzo ciekawy, ale są
rzeczy, których chciałabym się jeszcze nauczyć, a których program nie przewidywał –
dodaje. W grupie seminarzystów był także Pan Mateusz Biały: To mój pierwszy etap do
dyplomu magistra. Dużo się tu nauczyłem. Poza wszystkim, co dotyczy teorii i spraw
technicznych, nauka pracy w zespole była niezwykle ważna. Pani Marta Wdowczyk
zwraca uwagę na cenne doświadczenia – Te studia pozwoliły nam się rozwinąć i
realizować swoje pasje. Poznaliśmy bardzo wielu fajnych ludzi, bardzo się zżyliśmy w
grupach i mamy już pomysły na dalszą współpracę.
Wielu absolwentów tego kierunku z pewnością niebawem zobaczymy w telewizji,
usłyszymy w radiu i przeczytamy ich teksty w gazetach.
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Antropologia edukacji
Dział IT · 3 lipca 2018

W ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ
Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej autorstwa prof.
Mikołaja Krasnodębskiego. „Publikacja (…) stanowi studium filozoficzno-historycznopedagogiczne. Autor już na samym wstępie ukazuje perspektywę prowadzonych analiz
odpowiadając zwięźle na postawione pytania: „Kim jest człowiek? Czym jest
wychowanie? Czym jest kultura? Odpowiedzi na te pytania zawierają się nie tylko w
tytule pracy – Antropologia edukacji. Antropologię filozoficzną, edukację oraz filozofię
kultury łączy wspólny namysł nad uprawą potencjalności człowieka, jego możności i
natury, które wyrażają się w fenomenie „stawania się człowiekiem”. To niezwykle
ważne zagadnienia, a zarazem niełatwa sztuka, stanowiąca niejako wprowadzenie
człowieka do relacji osobistych i społecznych. Dlatego konieczne jest wychowanie i
kształcenie. Postawione tezy potwierdza konkretnym przykładem z dziejów polskiej
edukacji, jakim jest osoba i myśl pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego. Odniesienie
do doświadczenia z przeszłości może być inspirujące dla współczesnych rozwiązań.
(…) Znajomość tradycji niejednokrotnie stawała się potrzebą i wartością w ważnych
momentach dziejowych, stanowiąc źródło i ważną inspirację dla rozwoju podstaw
teoretycznych i praktyki edukacji, tworzenia współczesnych programów
wychowawczych. Tu szczególnie ważną może być inspiracja do znalezienia drogi
zapobiegania procesom separacji myśli pedagogicznej od jej antropologicznych
podstaw.” / z recenzji dr hab. Marii Opieli, prof. KUL/
Publikacja została dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.
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Publikacja jest dostępna i można ją zakupić. Wszystkie dane pod
linkiem http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/
Posted in Aktualności | No Comments »
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