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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

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
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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