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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Ogłoszenie!
PWSZ · 22 września 2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie informuje, iż od dnia
1 września 2020 roku ma do wynajęcia garaż o powierzchni 36,38 m2.
Garaż posiada kanał.
Koszt miesięczny najmu – 615 zł brutto plus energia elektryczna wg zużycia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 76/ 832 04 20, 76/832 04 44
w godzinach 8:00-14:30.
Posted in Aktualności | No Comments »

Nowa pracownia – nowa jakość
PWSZ · 17 września 2020

Już od października studenci będą mieli do dyspozycji nową pracownię. Na
potrzeby Instytutu Politechnicznego powstała nowa pracownia tematyczna do
nauki projektowania w 2D oraz 3D.
W ramach systematycznej budowy i unowocześniania bazy dydaktycznej, Uczelnia
zakupiła 16 zestawów komputerowych, w skład których wchodzą: m.in. komputery z
procesorem nowej generacji oraz dedykowaną kartą graficzną, nowoczesne monitory
bezramkowe oraz co najważniejsze – profesjonalne myszy 3D, które znacznie ułatwią
studentom pracę na programach takich jak AutoCad oraz Inventor.
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WAŻNE!
PWSZ · 17 września 2020

Drodzy studenci!
W trosce o prawidłowy i efektywny proces kształcenia, po analizie aktualnej sytuacji
epidemiologicznej i związanych z nią zaleceń sanitarnych, Władze Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Głogowie podjęły decyzję, że wraz z początkiem roku
akademickiego uczelnia powraca do nauczania bezpośredniego. Oznacza to, że
wszystkie zajęcia odbywać się będą w salach i pracowniach na uczelni. Wyjątkiem od
tego będą grupy o dużej liczebności, dla których jedynie wykłady będą prowadzone
online.
Przypominamy, że rok akadamicki dla studentów I roku rozpoczyna się 12
października. Dla roczników wyższych początkiem roku jest 1 października.
Obraz PIRO4D z Pixabay
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O współpracy na najbliższy rok
PWSZ · 17 września 2020

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie gościł wiceprezes Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A – Przemysław Bożek. Celem wizyty było
omówienie zakresu współpracy na najbliższy rok akademicki. Podczas rozmów
Uczelnię reprezentowali JM Rektor dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta
Banaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel. W czasie
spotkania ustalono, że obie strony stworzą warunki umożliwiające studentom
kierunków inżynierskich w PWSZ w Głogowie odbywanie praktyk studenckich oraz
staży zawodowych w zakładach ulokowanych na terenie LSSE. Studenci, w ramach
zajęć dydaktycznych, będą też korzystać z wizyt studyjnych w zakładach należących do
Strefy oraz z kursów i szkoleń organizowanych przez trenerów i pracowników działów
HR zakładów ulokowanych w Strefie. W ramach wspólnych działań skierowanych do
lokalnej społecznośc, Uczelnia udostępni swoją galerię „Wejście” dla różnego rodzaju
wystaw tematycznych organizowanych przez LSSE S.A.
Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem PWSZ w Głogowie i LSSE S.A. jest ogłoszony
Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską 2020, w której wezmą udział absolwenci
głogowskiej uczelni. Jego wyniki poznamy wkrótce.
Wspólnym przesłaniem współpracy między PWSZ w Głogowie i Legnicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną S.A. jest działanie na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego
regionu zarówno w aspekcie zawodowym jak i kulturalnym.
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Nowe pozycje wydawnicze PWSZ w Głogowie
PWSZ · 16 września 2020

Wydawnictwo Uczelniane wydało w ostatnim czasie dwie publikacje – Kopociński Z.,
Kopociński K. Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939 oraz Rudowski T.
Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do
sztuki i terapii przez sztukę. Pierwsza z nich wydana została niemal w 100. rocznicę
utworzenia stacjonarnego Szpitala Wojskowego w Równem, który pod różnymi
nazwami funkcjonował w tym mieście w latach 1919 – 1939. Warto podkreślić, że do
chwili obecnej tylko nieliczne placówki polskiej wojskowej służby zdrowia okresu
dwudziestolecia międzywojennego doczekały się profesjonalnego opracowania swoich
dziejów. W tej elitarnej grupie zabrakło wojskowego zakładu medycznego w Równem,
toteż monografia stanowi wypełnienie luki badawczej. Podstawą źródłową monografii
są materiały dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia zgromadzone w
zasobach polskich i zagranicznych archiwów, w tym m.in.: Centralnego Archiwum
Wojskowego w Rembertowie, Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego w
Równem, Instytucie Historycznym i Muzeum im. gen. broni W. Sikorskiego w
Londynie.
Książka Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne
podejście do sztuki składa się z dwóch części. Pierwsza (s. 6–46) wyraźnie góruje nad
drugą i jest poświęcona autorskiemu programowi resocjalizacji przez sztukę. Część
druga (s. 47–67) – najbardziej nowatorska – traktuje o uwarunkowaniach przedzałożeń
teorii arteterapii w perspektywie psychologii kwantowej oraz intuicji, jasnowidzenia, a
nawet futurologii. (…) Na uwagę zasługują poszczególne zagadnienia takie jak:
afirmacja zachowań twórczych dla potrzeb edukacji; leczenie (terapia) przez sztukę,
wyrównywanie deficytów i zaspokojenia potrzeb psychospołecznych osoby; teoria
doznań transakcyjnych, wykorzystywana do resocjalizacji osób nieprzystosowanych
społecznie; sztuka sakralna w profilaktyce, resocjalizacji i penitencjarystyce. (fragm.
recenzji prof. M. Krasnodębskiego)
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Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy
PWSZ · 14 września 2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie
stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na
PWSZ Głogów
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kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.
Wysokość stypendium wynosi 1 000 złotych brutto przez 9 miesięcy tj. od 1
października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Mogą się o nie ubiegać studenci trzeciego
roku kierunku pielęgniarstwo, którzy uzuskali średnią ocen conajmniej 4,2 oraz
zadeklarują, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w placówkach medycznych na
terenie Dolnego Śląska.
Wnioski należy składać w terminie od 21 września do 14 października 2020 r.
Szczegóły dotyczące naboru wniosków i warunków otrzymania stypendium znajdują
się w załączniku.
Załącznik
Posted in Aktualności | No Comments »

QUEEN SILVIA NURSING AWARD – konkurs o Nagrodę
Pielęgniarską Królowej Szwecji
PWSZ · 11 września 2020

Trwa czwarta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii
(QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje
innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań,
jakie stawia pandemia COVID-19.
Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM
Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą, w trakcie którego
zdobędzie praktyczną wiedzę z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w
zakresie pielęgniarstwa.
Nie czekaj, prześlij swój pomysł już dziś! https://qsna.awardsplatform.com/ Na
zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2020!
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
http://www.queensilvianursingaward.pl/edycja-qsna-2020/
Facebook:
https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAwardPoland/
Instagram:
https://www.instagram.com/queen_silvia_nursing_award_pl/

PWSZ Głogów

-6/8-

22.09.2020

7

PWSZ Głogów

-7/8-

22.09.2020

8

Posted in Aktualności | No Comments »

PWSZ Głogów

-8/8-

22.09.2020

