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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Pierwszy dzień wiosny – pedagogika w żłobku
PWSZ · 21 marca 2019

Trwa wiosenny cykl zajęć w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
które prowadzą studentki 2. roku kierunku pedagogika. Dziś z okazji pierwszego dnia
wiosny, studentki realizujące specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
odwiedziły Żłobek “Maluch” w PWSZ w Głogowie.
W ramach zajęć z mgr Aleksandrą Matusiak-Kujawską studentki poprowadziły
wiosenne zabawy z dziećmi. Były więc żabki, bocian, kwiatki i dużo muzyki. Wspólne
zabawy muzyczno-ruchowe sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a studentkom,
pozwoliły zdobyć kolejne doświadczenia.
Zapraszamy do Galerii zdjęć
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Piękna promocja w Polkowicach po raz drugi
PWSZ · 20 marca 2019

Już drugi raz dr Jakub Rawski i studentka II roku nowych mediów, Martyna Matusiak,
promowali PWSZ w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.
Wykładowca nowych mediów opowiadał uczniom ciekawostkach na temat Adama
Mickiewicza, a studentka prezentowała Instytut Humanistyczny, pedagogikę i nowe
media. W ramach promocji tego ostatniego kierunku uczniowie mogli obejrzeć
reklamę nowych mediów i kilka materiałów filmowych z zajęć.
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Międzynarodowa konferencja w Grodnie z udziałem PWSZ
w Głogowie
PWSZ · 19 marca 2019

Dr Adam Bujak, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
uczestniczył w dwudniowej, jubileuszowej XX Konferencji Techno-Obraz, która
odbyła się w dniach 14-15 marca na Uniwersytecie w Grodnie. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele świata nauki z Ukrainy, Polski, Rosji, Kazachstanu i Niemiec.
Konferencja poświęcona była najnowszym metodom i technikom nauczania. Dr A.
Bujak wygłosił referat pt. “Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Wydarzenie zakończyło się
uroczystym podsumowaniem, a niebawem ukaże się także publikacja pokonferencyjna.
Wyjazd wykładowcy PWSZ w Głogowie na konferencję jest efektem współpracy uczelni
z Uniwersytetem w Grodnie oraz w ramach programu Erasmus+.
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Promuje naukę, samorealizację, zdobywanie doświadczeń
PWSZ · 18 marca 2019

Ciekawy gość odwiedził dziś PWSZ w Głogowie. Ze studentami PWSZ w Głogowie
spotkał się pan Beniamin Strzelecki – prezes założonej przez siebie fundacji Rok
Przerwy, który odwiedza różne miejsca by promować ideę gap-year. Studenci mieli
okazję zobaczyć prezentację, która przybliżyła im możliwości wyjazdów za granicę w
czasie przerwy w studiach oraz nauki języków obcych poprzez działalność
wolontariacką w swoim przyszłym zawodzie. Beniamin Strzelecki zachęcał studentów
do działania na rzecz samorozwoju i zdobywania doświadczeń.
O idei gap-year możecie przeczytać na stronie rokwbok.pl. Wydarzenia możecie śledzić
także na facebook.com/rokwbok.pl
Spotkanie z Beniaminem Strzeleckim odbyło się ramach zajęć językowych na uczelni.

PWSZ Głogów

- 6 / 10 -

21.03.2019

7

Posted in Aktualności | No Comments »

Łączą pokolenia, sprawdzają się w działaniu
PWSZ · 18 marca 2019

Studentek II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej PWSZ w Głogowie gościły
seniorów z Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ty samym rozpoczęły cykl
spotkań, w ramach którego będą w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę, a także
integrować się ze środowiskiem, z którym w przyszłości będą pracować.
Studentki oprowadziły po uczelni swoich gości, pokazały m.in. pracownie: Montessori,
Hasztagownia oraz Konspiratornia i opowiedziały o działalności całego Instytutu
Humanistycznego. Seniorzy obejrzeli filmy zrealizowane przez studentów kierunku
Nowa Media, dowiedzieli się również o inicjatywach podejmowanych przez
wykładowców i studentów Instytutu Humanistycznego na rzecz środowiska i miasta
(m.in. opieka nad grobami NN, spotkania w DPS, w Rodzinnym Domu Dziecka, w
Przedszkolach, Domu Samotnej Matki i Dziecka, w Zakładzie Karnym, w Żlobku itp.).
W dalszej części spotkania studenci razem z seniorami przy słodkim poczęstunku
ufundowanym przez Rektora PWSZ wspólnie oddali się śpiewom piosenek biesiadnych,
miło spędzając czas przy gitarze .
Już niebawem studenci odwiedzą kolejne placówki w mieście. Wiosna będzie obfitować
w praktyczne działania.
Zapraszamy do Galerii Zdjęć
Posted in Aktualności | No Comments »
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Quiz i ﬁlm – promocja PWSZ w wydaniu studenckim
PWSZ · 18 marca 2019

W piątek wykładowca Instytutu Humanistycznego, dr Jakub Rawski, wraz ze
studentkami II roku nowych mediów panią Beatą Dzumyk i panią Pauliną Nowak,
odwiedził Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, gdzie
poprowadził lekcję dla maturzystów „Motyw winy i kary w literaturze różnych epok”.
Opowiadał o realizacjach tytułowego motywu w literaturze od antyku do
współczesności, a szczególnie skupił się na dramacie Friedricha Dürrenmatta „Wizyta
starszej pani”. Studenci przygotowali rozprawę sądową nad jednym z bohaterów
utworu, co zostało utrwalone na filmie, który wykładowca pokazał uczniom. Na koniec
zajęć, maturzyści wzięli udział w quizie przygotowanym przez panią Beatę Dzumyk.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami, wydanymi przez PWSZ w Głogowie,
autorstwa pana profesora Kazimierza Ożoga „Święty z brązu. Pomniki Jana Pawła II w
Polsce”. Podczas prelekcji pan doktor wraz ze studentkami promowali kierunek nowe
media i całą głogowską uczelnię. Ten sam cel realizowały studentki nowych mediów,
Beata Dzumyk i Klaudia Żarczyńska w czwartek w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Głogowie, gdzie pokazano m.in. stworzony przez studentów
podczas ubiegłorocznych warsztatów z reżyserem Markiem Domagałą film o
Małgorzacie Maćkowiak, malarce i nauczycielce ZSTiO.
Pierwsze kroki studentek w promowaniu uczelni łączą się ze specjalnością, którą
wybrały, czyli Public Relations, Social Media i reklama. Dwa ostatnie człony
specjalności też realizowały studentki, bo zamieściły swe materiały na Facebooku
nowych mediów i zaprezentowały w szkole spot reklamowy, który przygotowały pod
kierunkiem mgr Ewy Pastor.
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XII Głogowskie Dni Nauki Nauki i Sztuki czyli Dni Otwarte
PWSZ w Głogowie
PWSZ · 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
Regulamin
“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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