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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

XII Głogowskie Dni Nauki Nauki i Sztuki czyli Dni Otwarte
PWSZ w Głogowie
Dział Promocji · 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
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!
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Wycieczka technologiczna do KGHM Metraco S.A. – Zakład
Hydrometalurgii w Głogowie.
Dział Promocji · 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
Dział IT · 14 marca 2019

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 »
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przemysłowych” – odbyło się kolejne spotkanie
Dział Promocji · 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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Warsztaty programowania mikrokontrolerów Arduino dla
uczniów szkoły podstawowej.
Dział IT · 13 marca 2019

W Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego, odbył się pokaz robota
‘pająka’ zbudowanego przez studentów 2 roku automatyki i robotyki (Dorota Zaremba,
Wioleta Wróbel, Jacek Łasica, Leszek Daniec) przy współpracy z panem inż. Witoldem
Józefczykiem. Opiekun koła naukowego AiR – Pan Marcel Luzar, Pan Witold Józefczyk i
Pani Dorota Zaręba (która jest jednocześnie studentką PWSZ, członkiem koła AiR i
nauczycielem w szkole podstawowej nr 14) poprowadzili lekcję dla klasy 5 na temat
programowania mikrokontrolerów Arduino. Podczas zajęć uczniowie napisali pierwszy
prosty program.
Zdjęcia
Posted in Aktualności | No Comments »

Każde pokolenie ma swój czas, czyli promocji ciąg dalszy
Dział IT · 13 marca 2019

Informowaliśmy, iż niedawno dr Jakub Rawski odwiedził uczniów w Polkowicach.
Teraz dyrektor Instytutu Humanistycznego promowała naszą uczelnię w Głogowie.
Życio-rysy: “i” pokolenie “czasu burz”. Pod takim hasłem odbyła się wczoraj
niecodzienna lekcja w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie,
którą poprowadziła dr Sławomira Lisewska. Uczestniczyli w niej maturzyści ze szkoły,
z którą nasza uczelnia, w tym kierunek nowe media, współpracuje aktywnie od lat.
Wielu obecnych i byłych studentów to absolwenci właśnie ZSTiO. Dr Sławomira
Lisewska opowiadała m.in. o tym, czym różni się pokolenie młodzieży współczesnej od
tej, która swój czas przeżywała w okresie II wojny. Dodatkowo uczniowie mogli
dowiedzieć się, jak pracują studenci nowych mediów oraz obejrzeć fragmenty ich prac.
Jak to u pani dr Sławomiry Lisewskiej na zajęciach: było ciekawie, kreatywnie,
pracowicie, nie zabrakło też humoru.
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Działania studentek pedagogiki
Dział IT · 11 marca 2019

Studentki II roku pedagogiki rozpoczęły cykl spotkań w różnych placówkach na
terenie Głogowa. W ubiegły piątek tj. 8 marca, z okazji Dnia Kobiet odwiedziły Dom
Pomocy Społecznej. Studentki przygotowały krótki występ artystyczny, a następnie
poprzez wspólną zabawę i śpiew uatrakcyjniły pobyt mieszkańcom dając im radość i
uśmiech. Studentki nie zapomniały również o panach, którym z okazji Dnia Mężczyzny
dedykowały muzyczny upominek. Było mnóstwo dobrej zabawy a także wspólne tańce
na miarę możliwości pensjonariuszy. Działania prowadzone są w ramach zajęć z mgr
Aleksandrą Matusiak-Kujawską.

PWSZ Głogów

-5/6-

15.03.2019

6

Zapraszamy do galerii.
Posted in Aktualności | No Comments »
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