1

PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

GŁOGOWSKIE MUZEUM – POŁĄCZENIE HISTORII I NOWYCH
MEDIÓW
Dział Promocji · 23 stycznia 2018

Studenci kierunku Nowe Media korzystają z różnych form zajęć by zdobywać wiedzę,
rozwijać swoje umiejętności i nabywać nowych doświadczeń. Jedne z takich zajęć
– wprowadzenie do problematyki nowych mediów z dr Izabelą Rutkowską – odbyły się
w Zamku Książąt Głogowskich. Studenci byli pod wielkim wrażeniem – zarówno ci,
którzy odwiedzili je po raz pierwszy jak i ci,którzy wcześniej już mieli okazję zwiedzać
muzeum. Muzeum Archeologiczno – Historyczne zaskoczyło uczestników zajęć
nowoczesnością i wykorzystaniem multimediów. Według opinii studentów, ciekawa
prezentacja muzeum była zasługą pani przewodnik, która w odpowiedni sposób
wprowadziła w klimat zwiedzanych wystaw. Studenci mogli zapoznać się z historią
człowieka od czasów epoki kamienia łupanego po hitlerowskie Glogau. Te szczególne
zajęcia w Muzeum pomogły w uświadomieniu studentom, jakim ważnym miejscem
historycznym jest Głogów.
Studenci Nowych Mediów udokumentowali zajęcia na fotografiach, a z większości z
nich powstały ciekawe memy. Wykonała je Pani Magda Piszlewicz, a można je obejrzeć
w Galerii zdjęć PWSZ
Studenci nowych mediów zapraszają do Muzeum!
http://www.muzeum.glogow.pl/
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Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych – III
umowa
OGŁOSZENIE
REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW
PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
III UMOWA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uczelnianych
opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych,
realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych
6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018.
W pilotażowych praktykach zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk
zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji
uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).
Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli
poniżej.
UMOWA II
L.p.
1.

Kierunek studiów
Finanse i
rachunkowość

Rok studiów

Planowana liczba
studentów biorących
udział w Projekcie

Planowany termin
praktyki pilotażowej*

II

10

od 19.03.2018
do 18.09.2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – załącznik nr 1) należy złożyć w
biurze projektów (p.119) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 stycznia
2018 r. do godz. 10.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data
PWSZ Głogów

-2/7-

23.01.2018

3

wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie
będzie podlegał rozpatrzeniu.
Załączniki
Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.
Załącznik 1 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.
Załącznik 2 – Krótki opis projektu
Posted in Aktualności | No Comments »
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Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych – II
umowa
OGŁOSZENIE
REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW
PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
II UMOWA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uczelnianych
opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych,
realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą
uczestniczyć w programie rozszerzonych
6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018.
W pilotażowych praktykach zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk
zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji
uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).
Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli
poniżej.
UMOWA II
L.p. Kierunek studiów

Planowana liczba
studentów
Planowany termin praktyki
Rok studiów
biorących udział pilotażowej*
w Projekcie

1.

Finanse i rachunkowość

II

5

od 19.03.2018
do 18.09.2018

2.

Ekonomia

III

3

od 01.03.2018
do 31.08.2018

3.

Nowe Media

II,III

8

od 01.03.2018
do 31.08.2018

4.

Pedagogika

II,III

15

od 01.03.2018
do 31.08.2018

5.

Metalurgia

II,III

6

od 01.03.2018
do 31.08.2018

6.

Automatyka i robotyka

II,III

5

od 01.03.2018
do 31.08.2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane
indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe
Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – załącznik nr 1) należy złożyć w
biurze projektów (p.119) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 stycznia
2018 r. do godz. 10.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data
wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie
będzie podlegał rozpatrzeniu.
Załączniki
Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.
Załącznik 1 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.
Załącznik 2 – Krótki opis projektu
Posted in Aktualności | No Comments »
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Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii, to nowy podręcznik wydany
przez Wydawnictwo PWSZ w Głogowie. Wśród autorów wydania jest
wykładowca naszej uczelni dr Szymon Biernat.
Podręcznik Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii, którego autorami są
prof. Adam W. Bydałek, prof. Andrzej Bydałek oraz dr Szymon Biernat, jest
połączeniem formy wykładowej oraz opisu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu
procesów topienia, jakie mają miejsce w procesie wykonywania odlewów. Poruszana w
podręczniku tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. zagadnienia
termodynamiki procesów, metody rafinowania metali, pomiary w metalurgii.
Końcowym rozdziałem jest zbiór kilkunastu ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych
do wykonania przez studentów. Część ćwiczeń ma charakter laboratoryjny, do
praktycznego wykonania podczas zajęć, a część do samodzielnego przemyślenia. Są
również przykłady obliczeniowe. Omówione w pracy przykłady charakteryzują się
prostotą, co nie wymaga angażowania drogiego unikatowego sprzętu i aparatury.
Opisana metodyka oraz sposób postępowania w poszczególnych procesach mogą być
wykorzystane również w przemyśle. Dzięki temu można uzyskać bardzo szybko
konieczne informacje. /z recenzji prof. Mariusza Holtzera/
Książka opatrzona została m.in. fotografiami z zajęć oraz wyjazdów dydaktycznych
studentów kierunku metalurgia prowadzonych przez PWSZ w Głogowie.
Podręcznik został wydany dzięki sponsorowi – KGHM Polska Miedź S.A. Można go
zakupić w Bibliotece Uczelnianej, wpłacając określona kwotę na konto Uczelni.
Szczegółowe informacje http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/
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Zaproszenie na spotkanie autorskie
Dział Promocji · 18 stycznia 2018

Studenci I roku studiów magisterskich kierunku pedagogika serdecznie zapraszają na
spotkanie autorskie z Katarzyną Pawluś. Głogowianka jest autorką książki “Jedna
na milion. Czyli tam i z powrotem”, która na pewno będzie świetnym motywatorem do
nauki przed sesją, a być może także inspiracją na całe życie.
Spotkanie odbędzie się 25 stycznia (czwartek) o godz. 15.30, w bibliotece PWSZ.
Inicjatywa, której napędem stała się jedna ze studentek – Ewelina Nowak – jest
kontynuacją spotkań z biblioterapii. Plakat zaś wykonała Angelika Przeniosło z I roku
nowych mediów. Więcej o książce i autorce można przeczytać na
stronie: http://www.jednanamilion.com/ Serdecznie zapraszamy!

Posted in Aktualności | No Comments »

“Maluch” wśród najlepszych!
Dział Promocji · 18 stycznia 2018

Miło nam poinformować, że uczelniany żłobek „Maluch” po całorocznych
zmaganiach w ogólnopolskim konkursie został odznaczony certyfikatem
„Bezpieczny i przyjazny żłobek”.
W ramach konkursu zespół zajmujący się żłobkiem miał do rozwiązania 12 zadań
konkursowych dotyczących m.in. propagowania wśród dzieci i rodziców zdrowego
stylu życia, w tym aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania, polityki
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bezpieczeństwa dzieci, aktywnego włączenia rodziców w życie żłobka, i innych.
Całemu zespołowi gratulujemy i cieszymy się z wysokich standardów panujących w
naszym żłobku, które na co dzień są doceniane przez dzieci oraz rodziców naszych
milusińskich”
Posted in Aktualności | No Comments »

Wszyscy jesteśmy pomocnikami Mikołaja
Dział IT · 18 grudnia 2017

Materiał filmowy pod takim tytułem dostępny jest w zakładce Filmy studentów.
Zachęcamy pracowników i słuchaczy PWSZ do obejrzenia! Inspiracją do zrealizowania
materiału były mikołajki, zorganizowane w szpitalu przez studentów I roku
pielęgniarstwa. Słuchaczom nowego kierunku z kamerą towarzyszyły studentki II roku
nowych mediów: Karolina Sochacka, Adrianna Grochala i Katarzyna Kołcz. Studentki z
Instytutu Humanistycznego po raz pierwszy miały okazję obserwować działania
pielęgniarstwa. Teraz studenci z Instytutu Medycznego mogą zobaczyć efekty pracy
studentek nowych mediów.
Posted in Aktualności | No Comments »
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