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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Idealna maszyna
Dział Promocji · 6 marca 2018
Bawić się można, a nawet trzeba, niezależnie od wieku. Studenci I roku studiów
niestacjonarnych o kierunku Pedagogika tak właśnie spędzali czas podczas zajęć z dramy i
teatru prowadzonych przez dr A. Ostrowską. Celem zajęć było zaprojektowanie idealnej
maszyny. Studenci wykazali się ogromną pomysłowością, czego dowodem są ich projekty.
Na temat tych prac z chęcią się wypowiadali:
Basia- (masażer Miziak) “Impulsy elektryczne są wysyłane do mózgu, co powoduje, że w
odpowiednich partiach ciała nerwy zostają pobudzone i doświadczamy uczucia drapania
lub smyrania…”.
Kinga – (makaronowa terapia) “Pudełko z makaronem terapeutycznym. Dzięki muzyce
poradziłam sobie z różnymi problemami i przeszkodami w życiu. Dzięki temu makaronowi
wiele osób uniknęło wizyt w poradniach psychologicznych”.

“Skonstruowałam czapkę, która służy do teleportowania się… Fascynuje mnie życie ptaka”.
“Maszyna do uśmiechania – służy do tego, aby na Waszych twarzach pojawiał się uśmiech.
Za pomocą kołowrotka nakręcamy taśmę z uśmiechniętymi buźkami, które rozsyłają dobrą
energię”.
N. – (maszyna szczęścia) “To maszyna, która produkuje szczęście. Szczęście widziane
moimi oczyma to: ciepło rodzinnego domu, podróże”.

Studia, to nie tylko wykłady i egzaminy. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie realizują je w różnorodny sposób. Wykorzystują swoją kreatywność, czasem
puszczają wodze fantazji…
Relacja zdjęciowa już wkrótce….
Posted in Aktualności | No Comments »

Metalurgia dla gimnazjum
Dział Promocji · 5 marca 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie systematycznie organizuje różnego
rodzaju zajęcia dla uczniów głogowskich szkół. Jedne z nich odbyły się w Szkole
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Podstawowej nr 11 (Gimnazjum nr 5). Wykładowca naszej uczelni, dr inż. Szymon
Biernat przeprowadził dla uczniów gimnazjum pokazy metalurgiczne (kierunek
Metalurgia w Instytucie Politechnicznym PWSZ Głogów). Uczniowie mogli dowiedzieć
się o nowoczesnych materiałach stosowanych w przemyśle, a także poznać ich
właściwości fizykochemiczne.
Metalurgia jest dzisiaj głównym filarem światowego przemysłu i gospodarki. Nie ma
żadnej dziedziny życia, gdzie metale oraz ich stopy nie byłyby wykorzystywane.
Dlatego też inwestycja w tę dziedzinę jest niezwykle opłacalna. Poznanie właściwości
materiałów jest konieczne dla dalszego rozwoju tej dziedziny nauki i rozwoju
przemysłu i gospodarki.
Zapraszamy do Galerii
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Marcowe spotkanie z dziennikarką i redaktorką
Dział Promocji · 28 lutego 2018

Niedawno studenci Nowych Mediów wzięli udział w spotkaniach z wybitnym polskim
pisarzem Stanisławem Srokowskim. Artystę do Głogowa zaprosiło Stowarzyszenie
Głogowska Edukacja Kresowa. Tym razem Stowarzyszenie zaprasza nas, głównie
studentów Nowych Mediów, ale nie tylko, na spotkanie z dziennikarką i redaktorką,
panią Danutą Skalską. Jedno spotkanie odbędzie się 20 marca o godzinie 17.00 w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej, a
drugie o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej w Serbach. Ci, którzy byli na spotkaniu ze
Stanisławem Srokowskim i przed spotkaniem poznali pana Jerzego Akielaszka, wiedzą,
że warto wziąć udział w spotkaniu z polską dziennikarką.
Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Sławomira Lisewska, w imieniu
Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Pracowników i studentów naszej uczelni na
spotkanie z panią Danutą Skalską.
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Nasi studenci publikują
Dział Promocji · 26 lutego 2018

Pani Irmina Haraśko-Olszewska – studentka I roku na kierunku pielęgniarstwo – jest
autorką artykułu „Etyczne dylematy operacji plastycznych”, który ukazał się w
najnowszym wydaniu czasopisma „W cieniu czepka”. W artykule naszej studentki
znajdziemy krótki zarys historii chirurgii estetycznej. W dalszej części autorka
analizuje powody tak wielkiej dziś popularności zabiegów tego rodzaju. „Ciało, a
bardziej jego powierzchowność, stało się przez ostatnie dziesięciolecia obiektem kultu.
Postacie z kolorowych ekranów mówią nam, jak powinniśmy wyglądać, a jeżeli
rzeczywistość odbiega od ideału pojawia się poczucie wstydu i odrzucenia” – pisze
Irmina Haraśko-Olszewska i dodaje „Plastik wyparł naturę, powłoka pokonała
wnętrze. Ciało stało się towarem, ale czy na pewno?”. Czytając tekst możemy przyjrzeć
się bliżej dylematom lekarza i pacjenta (decyzja o jego wykonaniu zabiegu, decyzja o
poddaniu się zabiegowi) oraz relacjom jakie zachodzą między pacjentem a lekarzem.
Czy nadawanie ciału nowej formy to sztuka i czy lekarz staje się artystą? – na te i wiele
pytań odpowiedzi poszukuje autorka artykułu. Pozostawia je jednak otwartymi „(…)ze
względu na możliwość odpowiedzi w zgodzie z własnymi zasadami.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Praca powstała w ramach formuły
samokształcenia w przedmiocie „Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki” pod
kierunkiem dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor.
Pismo „W cieniu czepka” dostępne jest w czytelni PWSZ w Głogowie.

Posted in Aktualności | No Comments »

Nowe Media o nowej publikacji
Dział IT · 26 lutego 2018

Student I roku Nowych Mediów, Kacper Kłonis, jako pierwszy nagrał wypowiedź
doktora Krzysztofa Czapli na temat publikacji, która ukazała się w ramach Pracowni
Badań Regionalnych. Jaka to publikacja? Aby się tego dowiedzieć, wystarczy kliknąć
tutaj.
Posted in Aktualności | No Comments »
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Spotkanie Konwentu PWSZ w Głogowie
Dział Promocji · 22 lutego 2018

Działalność Uczelni oraz stan prawny i perspektywy w świetlne projektowanej ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym były głównymi tematami pierwszego w tej kadencji
posiedzenia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Konwent
w nowym składzie dokonał także wyboru Przewodniczącego – został nim Prezydent
Głogowa Rafael Rokaszewicz, oraz wiceprzewodniczącego. Tę funkcję pełnić będzie
Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.
Podczas spotkania Rektor Uczelni, dr Katarzyna Rusak przedstawiła zakres działania
PWSZ w Głogowie, omówiła ofertę kształcenia oraz współpracę ze środowiskiem.
Sporo uwagi poświęcono sprawom związanym z zapowiadanym wprowadzeniem nowej
ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Konwent jest organem doradczym Uczelni. Zgodnie ze Statutem PWSZ, do jego zadań
należy wspieranie Uczelni w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i
za granicą, współpraca z Senatem Uczelni w zakresie wypracowywania kierunków
rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także
promowanie absolwentów PWSZ. Konwent jest także platformą wymiany poglądów
oraz podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Uczelni i regionu.
W Konwencie, oprócz władz Uczelni, zasiadają parlamentarzyści, przedstawiciele
lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci placówek medycznych i wiodących
zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa.
Skład Konwentu PWSZ w Głogowie w kadencji 2017-2021
1. Rafael Rokaszewicz – Prezydent Miasta Głogowa – Przewodniczący Konwentu
2. Jarosław Dudkowiak- Starosta Powiatu Głogowskiego – Wiceprzewodniczący
Konwentu
3. Katarzyna Rusak – Rektor PWSZ w Głogowie
4. Elżbieta Banaczyk- Prorektor PWSZ w Głogowie
5. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
6. Sławomira Lisewska – Dyrektor Instytutu Humanistycznego
7. Ewa Todorov – Dyrektor Instytutu Medycznego
8. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego
9. Marcin Świercz – Kanclerz PWSZ w Głogowie
10. Ewa Drozd – Poseł na Sejm RP
11. Wojciech Zubowski – Poseł na Sejm RP
12. kan. Stanisław Brasse – Proboszcz parafii św. Mikołaja
13. Michał Huzarski – Przedstawiciel Firmy Digestia
14. Czesław Cichoń – Przedstawiciel KGHM Polska Miedź
15. Jarosław Gaworczak – Przedstawiciel zakładu Sitech
16. Michał Romanowski – Przedstawiciel zakładu Sanden Manufacturing Poland
17. Jarosław Ewert – Przedstawiciel zakładu E-Towers Famaba
18. Mirosław Dąbrowski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadodrze”
19. Krzysztof Sadowski – Wiceprezes Zarządu LSSE
20. Edward Schmidt – Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego
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21. Marek Ścieszka – Wiceprezes Zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia
Posted in Aktualności | No Comments »

Już jest: Zwiastun spotkania ze Stanisławem Srokowskim
Dział IT · 9 lutego 2018

Karolina Sochacka i Katarzyna Kołcz z II roku Nowych Mediów zmontowały zapowiedź
relacji z pisarzem, Stanisławem Srokowskim. Pracownicy Uczelni, Studenci,
zobaczcie! Kliknijcie tutaj!
Posted in Aktualności | No Comments »
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