1

PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Będzie muzycznie, lirycznie i z humorem!
PWSZ · 17 maja 2019

Znana z niesamowitej energii i zaangażowania w życie uczelni – mgr Aleksandra
Matusiak-Kujawska serdecznie zaprasza na spektakl Literackiego Kabaretu HALLO,
który współtworzy. Będzie to niesamowita okazja by poznać artystyczną pasję naszego
wykładowcy. Spektakl odbędzie się 29 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w
HYDRO(ZA)GADCE w Zielonej Górze przy ul. Festiwalowej 3. Więcej informacji na
plakacie. Zachęcamy! —>
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Pedagogika z rewizytą w UTW
PWSZ · 17 maja 2019

W miniony czwartek w odpowiedzi na zaproszenie Głogowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku studentki II roku pedagogiki (specjalność opiekuńczo-wychowawcza z
terapią zajęciową) wraz z opiekunem mgr Aleksandrą Matusiak-Kujawską zakończyły
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cykl spotkań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tym razem bezpośredni
kontakt z dojrzałymi wiekiem studentami z GUTW pokazał jak wygląda aktywna –
jasna strona życia seniora. Przygotowany przez nasze studentki program muzycznointegracyjny zyskał po raz kolejny uznanie w oczach uczestników. W trakcie trwania
semestru letniego studentki pedagogiki odwiedziły zgodnie ze studiowaną
specjalnością następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Pomocy
Społecznej, Dom Samotnej Matki i Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, Uniwersytet III
Wieku, Wiejski Klub Seniora w Rzeczycy oraz Turnus Rehabilitacyjny u Cichych
Pracowników Krzyża. Zdobywając kolejne doświadczenia w każdej z odwiedzanych
placówek, a także niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną studentki coraz mocniej
osadzały się w temacie studiowanej specjalności, dostrzegając całe spektrum
możliwości zawodowych w przyszłości . Celem tych kontaktów było przygotowanie
teoretyczne i praktyczne do podjęcia aktywności zawodowej po ukończonym cyklu
kształcenia na PWSZ w Głogowie.
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Dołączyli do grona inżynierów
PWSZ · 17 maja 2019
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Zakończyły się obrony tegorocznych absolwentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w
Głogowie. Jako ostatni, dzisiaj właśnie swoich prac broniło dwunastu absolwentów
kierunku automatyka i robotyka. Jak powiedział dyrektor Instytutu Politechnicznego,
członek komisji egzaminacyjnej dr inż. Paweł Modzel, wszystkie dziś zaprezentowane i
omówione prace były bardzo ciekawe i na bardzo wysokim poziomie. Większość z nich
zostanie na wyposażeniu pracowni i będzie wykorzystywana do dalszej pracy
dydaktycznej. W komisji egzaminacyjnej zasiadali dziś także: prorektor PWSZ, dr inż.
Elżbieta Banaczyk, dr inż. Ryszard Janas oraz dr inż. Marcel Luzar.
Wszystkim świeżo upieczonym inżynierom serdecznie gratulujemy.
Zdjęcia w Galerii.
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PWSZ · 16 maja 2019

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO
wraz ze studentami pedagogiki ogłaszają zbiórkę dla Domu Samotnej Matki w
Głogowie. Studenci zbierają artykuły chemiczne oraz pieniążki, które zostaną
przeznaczone na zakup zamrażarki do placówki. Karton oraz puszka wystawione są w
Bibliotece PWSZ. Zachęcamy do włączenia się w akcję.
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PWSZ · 15 maja 2019

UWAGA STUDENCI!
Rada Uczelniana Samorządu studenckiego zaprasza wszystkich studentów naszej
uczelni
na WIELKIE GRILLOWANIE – Juwenalia 2019
Impreza odbędzie się 24 maja na terenie zielonym PWSZ. Start o godz. 16.00
Organizatorzy zapewniają produkty do grillowania i dobrą zabawę. Uczestnicy sami
organizują sobie grille.
Chętni proszeni są o wpisanie się na listę, która znajduje się na portierni.
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Fotoreportaż i ﬁlm z Leszna
PWSZ · 15 maja 2019

Kilka dni temu prezentowaliśmy krótki materiał filmowy nowych mediów z wycieczki
dydaktycznej Śladami Stanisława Grochowiaka. Dziś prezentujemy drugi materiał
filmowy i zdjęcia z miejsc, związanych z poetą. Jego śladami podążali studenci.
Zapraszamy do zobaczenia filmu i fotografii w galerii.
Posted in Aktualności | No Comments »

ZHP z wizytą u studentów
PWSZ · 15 maja 2019

We wtorek, 14 maja naszą uczelnię odwiedzili przedstawiciele Hufca ZHP w Głogowie.
Panie Karolina Ratajczak i Marzena Kucharska spotkały się ze studentami I i II roku
pedagogiki i przeprowadziły ciekawe zajęcia na temat współpracy i komunikacji w
grupie, pokazując w jaki sposób pracują z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ZHP.
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Przy okazji zachęciły studentów do współpracy podczas obozów harcerskich oraz w
wolontariacie.
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