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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Bliskie spotkania z technologiami czyli kolejny wyjazd
dydaktyczny
PWSZ · 30 kwietnia 2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie stawia na doświadczenie i
praktyczne umiejętności. Wiedzą o tym studenci uczelni, którzy oprócz dużej ilości
zajęć praktycznych uczestniczą także w licznych wyjazdach dydaktycznych. Studenci
III rok kierunku Metalurgia – specjalność inżynieria produkcji i zarządzanie – wraz z
dr inż. Katarzyną Pantoł 30 kwietnia 2019 r. uczestniczyli w takim wyjeździe.
W ramach zajęć odwiedzili nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w
Marszowie w woj. lubuskim. Studenci zapoznali się z technologią zastosowaną w
zakładzie, zapoznali się z procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów, począwszy od wejścia do końcowego produktu. Zapoznali się też z
działaniem maszyn z linii technologicznej, separatora, sita bębnowego oraz
kompostowni, poznali sposób wytwarzania paliw gazowych i odzysku surowców z
materiałów segregowanych.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie powstał w 2015 roku. Rocznie
przetwarza 72 tys. ton odpadów. Dzięki zastosowanym technologiom ponad 60%
odzyskuje się tu jako surowce wtórne oraz kompost w przypadku odpadów
biologicznych i zielonych. Działalność zakładu znacząco wpływa na poprawę stanu
środowiska w tym rejonie województwa lubuskiego.
Uczestnicy wyjazdu dydaktycznego serdecznie dziękują pani Agnieszce Michałowskiej
– specjaliście ds. edukacji ekologicznej oraz panu Michałowi Szczotce – specjaliście ds
ochrony środowiska za umożliwienie zwiedzania Zakładu w Marszowie.
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Chłopska Ekonomia Społeczna
PWSZ · 29 kwietnia 2019

Studenci III roku finansów i rachunkowości pod okiem doradców legnickiego Centrum
Informacji i Planowania Kariery, uczestniczyli dziś w symulacyjnej grze ekonomicznej
pt. „Chłopska Ekonomia Społeczna”. Gra została opracowana przez Małopolski
Instytut Kultury i jest dodatkiem do „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, którą nasi studenci
już dobrze znają. Realizowane warsztaty wprowadzają w tematykę ekonomii
społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy mieli okazję wcielić
się w rolę przedsiębiorców – podczas gry poddawani byli prawom wolnego rynku,
zarabiali na produkowanych towarach ale także wykazywali aktywną działalność na
rzecz lokalnej społeczności, fundując na przykład w mieście szpital czy straż pożarną.
Gracze musieli utrzymać równowagę między działalnością biznesową a
zaangażowaniem społecznym tak, aby nie stracić płynności finansowej. Strategiczna
gra była doskonałą okazją do udoskonalenia kompetencji przedsiębiorczych i
społecznych wymaganych na aktualnym rynku pracy. Grę prowadziły Panie: Renata
Walz oraz Ewa Gładysz. Organizatorem był Instytut Ekonomiczny.
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Trafność wyboru
potwierdzona

specjalności

na

pedagogice

PWSZ · 29 kwietnia 2019

W sobotę studentki II roku pedagogiki niestacjonarnej zorganizowały spotkanie z
uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego u Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie.
Dla studentek o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią
zajęciową był to pierwszy kontakt z potencjalnymi podopiecznymi. Dzięki temu
spotkaniu studentki mogły zweryfikować trafność podjętej wcześniej decyzji,
dotyczącej wyboru specjalności. Spotkanie, w którym brała udział duża grupa
podopiecznych z różnymi schorzeniami i w różnym wieku, było urozmaicone tańcami,
wspólnym śpiewem i zabawami integracyjnymi. Wdzięczność i radość, którą
okazywali pensjonariusze zrekompensowała studentkom obawy oraz trudy związane z
przygotowaniem i prowadzeniem spotkania. Wszyscy uczestnicy obdarowali siebie
nawzajem pozytywną energią, a studentki utwierdziły się w przekonaniu, że podjęły
trafną decyzję odnośnie wybranej specjalności.
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Prace absolwentki nowych mediów w Polsce i 14 innych
krajach!
PWSZ · 26 kwietnia 2019

Losy naszych absolwentów nie są nam obojętne, tym bardziej cieszy fakt, jeśli
absolwentka z Dyplomem Roku 2018 (praca pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej)
dzieli się swoimi sukcesami z wykładowcami i młodszymi kolegami. Agnieszka Grzesik,
absolwentka nowych mediów zaraz po studiach w PWSZ w Głogowie znalazła pracę w
CCC w dziale Digital Marketingu, gdzie zajmuje się głównie montażem video oraz
animacji, które można zobaczyć na ekranach LED w sklepach CCC, galeriach
handlowych, przystankach autobusowych, bilbordach i wszędzie, gdzie reklamy CCC
występują. Jej prace są nie tylko w całej Polsce, ale również w 14 innych krajach.
Gratulujemy! I odsyłamy na Facebook!
Posted in Aktualności | No Comments »
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Kompetencje – Twoje paliwo do kariery. Warsztaty dla
studentów Instytutu Politechnicznego
PWSZ · 26 kwietnia 2019

Dzięki stałej współpracy Instytutu Politechnicznego z Legnicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną, studenci kierunków Automatyka i robotyka oraz Metalurgia mogli wziąć
udział w warsztatach poświęconych kompetencjom. Była to kolejna edycja warsztatów
organizowanych dla studentów PWSZ w Głogowie przez trenerów LSSE. Tym razem
zajęcia poświęcone były uświadomieniu kandydatom do pracy jaką rolę odgrywają
kompetencje zarówno miękkie jak i twarde. Uczestnicy warsztatów pracowali w
zespołach, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami między sobą. Kulminacyjnym
momentem spotkania była rozmowa kwalifikacyjna, jaką trzech ochotników odbyło
przed komisją rekrutacyjną. Jej przebieg i wyniki zostały szczegółowo omówione przez
specjalistów reprezentujących LSSE. Wynikiem prac komisji było wyłonienie
zwycięzcy, który w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentował swoją
osobę jako potencjalnego kandydata do pracy.
Na zakończenie warsztatów, ochotnicy, którzy odbyli rozmowę kwalifikacyjną,
otrzymali specjalne upominki które wręczył im dyrektor Departamentu Komunikacji i
Promocji LSSE – Pan Paweł Drankiewicz.
Udział w warsztatach z pewnością pomoże w przyszłości absolwentom naszej Uczelni
lepiej zaprezentować się przyszłym pracodawcom i zdobyć atrakcyjną pracę zgodną ze
swoimi oczekiwaniami. Organizatorem był Dyrektor Instytutu Politechnicznego – dr
inż. Paweł Modzel. Zajęcia prowadzili trenerzy: Pan Adam Zientek – ATS Serwis, Pani
Bogusława Zientek – LSSE, Pani Agnieszka Markowska – LSSE oraz Pani Aleksanda
Jurkiewicz – LSSE.
Zapraszamy do Galerii zdjęć
Posted in Aktualności | No Comments »
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UWAGA!
Dnia 02 maja 2019 r. Dziekanat Uczelni będzie nieczynny.
Posted in Aktualności | No Comments »
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EPIROC POLSKA – ﬁrma z tradycjami. Wyjazd dydaktyczny
studentów AiR do Polkowic
PWSZ · 26 kwietnia 2019

Współpraca Instytutu Politechnicznego z przemysłem polega między innymi na
organizowaniu wyjazdów dydaktycznych. W trakcie wizytowania zakładów
przemysłowych, studenci mają okazję poznać specyfikę firm i zorientować się jakie
oczekiwania co do kwalifikacji zawodowych stawiają pracodawcy swoim przyszłym
pracownikom. W środę 24 kwietnia 2019 studenci I roku Automatyki i robotyki mieli
okazję poznać specyfikę pracy firmy Epiroc Polska.
Kierownik Centrum Serwisowego Techniki Górniczej Jacek Kucharski i kierownik
serwisu maszyn górniczych Arkadiusz Kubarycz w bardzo przystępny sposób
zarysowali perspektywy rozwoju branży wydobywczej rud miedzi, która jest głównym
odbiorcą produktów firmy. Będzie on polegał na budowie maszyn i urządzeń
wydobywczych w coraz większym stopniu oparty na układach automatyki
przemysłowej. W oczywisty sposób będzie się to wiązało z zapotrzebowaniem na
specjalistyczną kadrę, która w przyszłości zajmie się zarówno konstruowaniem jak i
obsługą i konserwacją wysoce specjalistycznego sprzętu.
W spotkaniu uczestniczyła Pani Prorektor PWSZ w Głogowie – dr inż. Elżbieta
Banaczyk.
Galeria zdjęć
W szczególny sposób interesowała się zagadnieniami kwalifikacji zawodowych jakie
powinni posiadać absolwenci Uczelni zainteresowani pracą w firmie Epiroc Polska. Z
informacji jakie zostały przekazane, wynika , że w najbliższej przyszłości poszukiwani
będą mechatronicy , automatycy oraz specjaliści z zakresu hydrauliki i pneumatyki.
Wszystkie te zagadnienia znajdują się obecnie w programach kształcenia jakie
realizują studenci Automatyki i robotyki PWSZ w Głogowie.
Oprócz rozmowy poświęconej specyfice pracy urządzeń będących w ofercie firmy,
studenci mieli okazję zapoznać się z bardzo ciekawą prezentacją poświęconą polityce
personalnej jaka w niej obowiązuje. Zwrócono uwagę , że oprócz aspektów
finansowych, z pracą zawodową wiąże się wiele innych czynników wpływających na
społeczne funkcjonowanie człowieka.
W szczególny sposób akcentowano wysiłek, jaki firma wkłada w rozwój osobisty
swoich pracowników. Z pytań, jakie padały w trakcie spotkania można wnioskować, że
wielu studentów zainteresowało się możliwością nawiązania z firmą Epiroc Polska w
przyszłości kontaktów zawodowych.
Na zaproszenie Firmy EPIROC wyjazd zorganizował dyrektor Instytutu
Politechnicznego – dr inż. Paweł Modzel.
Posted in Aktualności | No Comments »
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