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Druk ukończono w styczniu 2022 r.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. z dniem
1 stycznia 2022 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nadano
nową nazwę – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Nazwa w nowym brzmieniu w sposób unikalny identyfikuje Uczelnię, wskazując na charakter jej działalności. Zmiana nazwy jest zgodna z założeniami dotyczącymi kierunku rozwoju Uczelni. Stanowi swoisty sygnał dla studentów, pracowników, otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni tego, że Uczelnia podejmuje starania w kierunku intensywnej
zmiany charakteru jej działalności, rozszerzania oferty kształcenia, ale również – co istotne
– podjęcia prac o charakterze badawczym, integracji ze środowiskiem biznesowym. Uczelnia dostrzega potrzebę podkreślenia interdyscyplinarnego oraz praktycznego charakteru
kształcenia. Niemniej jednak, dostrzegając oczekiwania społeczne, Uczelnia chce się rozwijać w kierunku jednostki o charakterze akademickim.
Nowa nazwa z jednej strony najmocniej oddaje charakter Uczelni, z drugiej stanowi
mocny wyróżnik na mapie europejskich uczelni. Wyróżnik osadzony jednocześnie w regionie, w którym siedzibę ma Uczelnia. To bowiem
z Legnicą silnie związany był Patron Uczelni –
Witelon. Jego znaczenie dla regionu podkreślane jest również w inicjatywach pozauczelnianych, a związanych z nauką, jak np. Centrum Witelona tworzone obecnie przez miasto
Legnica.
Witelon był badaczem wykazującym niezwykle innowacyjne podejście do nauki. Taka
też jest nasza Uczelnia – to miejsce łączące kulturę, naukę, edukację, biznes. To miejsce spotkań dla ludzi o innowacyjnym spojrzeniu na ludzi i świat. Także na ludzi nauki i biznesu.
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
to doskonałe miejsce do nauki. Dla studentów
w minionych latach oddaliśmy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria, a także
dostosowany do potrzeb młodych ludzi kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają, poznając różne aspekty szeroko rozumianego życia studenckiego.
Nad wysoką jakością nauczania czuwa profesjonalną kadra naukowo-dydaktyczna.
Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, między innymi w Turcji, Grecji,
Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Belgii, Danii, Niemczech, Francji, na Słowacji, Ukrainie i Litwie oraz we Włoszech. Dzięki temu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa kształci w duchu przenikania i uzupełniania się kultur, szukając
i ucząc dialogu, uznania i kultywowania tradycji.
Rozumiejąc lokalne potrzeby i uwarunkowania, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w pełni identyfikuje się z miastem i regionem. Dlatego aktywnie działa na rzecz rozwoju
nauki, kultury i gospodarki jako inicjator lokalnego życia mieszkańców Legnicy i województwa dolnośląskiego.
Rektor
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

Rada Uczelni Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa
Przewodniczący
mgr Mirosław Zaguła
Skład
mgr Bogusława Potocka
mgr inż. Krzysztof Sadowski
mgr Katarzyna Senko
dr Przemysław Siudak, prof. PWSZ
mgr Jerzy Stefaniak, MBA
Angelika Karasek

Władze Uczelni

Rada Uczelni to organ, którego powstanie zostało zapisane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest ona trzecim
obok Rektora i Senatu najważniejszym organem uczelni. Ma, zdaniem ustawodawcy, poprawić jakość zarządzania w szkołach wyższych. Radę współtworzą osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz pracownicy Uczelni.
Dodatkowo członkiem Rady jest przewodniczący samorządu studenckiego. Rada Uczelni
ma charakter doradczy. Odpowiada za opiniowanie strategii uczelni, którą przyjmuje Senat, a także projekty statutu. Do zadań Rady
należy także monitorowanie gospodarki finansowej uczelni.
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Rektor
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
dr Monika Wierzbicka, prof. Uczelni
Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
dr Bogumiła Wątorek, prof. Uczelni
Prorektor ds. Rozwoju
dr Karol Rusin, prof. Uczelni, MBA, LL.M

Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
Dziekan:
dr hab. inż. Marcin Liberacki, prof. Uczelni
Prodziekani:
dr Małgorzata Buchla, prof. Uczelni
mgr Grzegorz Majewicz
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej
Dziekan:
prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz
Prodziekani:
dr Małgorzata Bujnowska, prof. Uczelni
mgr Renata Hołowiak
Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
Dziekan:
dr inż. Daniel Medyński, prof. Uczelni
Prodziekani:
dr Przemysław Siudak, prof. Uczelni
mgr inż. Krzysztof Kolbusz

Kanclerz
mgr Robert Burba, MBA
Zastępca Kanclerza
mgr Jerzy Stefaniak, MBA
Kwestor
mgr Andrzej Senko

Władze Uczelni
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest
jedną z najstarszych publicznych szkół zawodowych w Polsce, należy do „pionierskiej” trójki
szkół tego typu powstałych w 1998 roku. Uczelnia w ciągu kilku lat stała się jedną z największych tego typu uczelni w Polsce, nawet obecnie – w niesprzyjającej sytuacji demograficznej
– kształci ponad trzy tysiące studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Powierzchnia sal dydaktycznych
przekracza 21 tys. m2, czyli ponad 2 hektary.
Celem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest przekazanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków
i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym
zarówno w skali regionu, jak też kraju.
W minionych latach Uczelnia rozwinęła się
w autonomiczną szkołę wyższą, oddziałującą
na miasto i region. Warto odnotować najważniejsze wydarzenia z historii Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa.

Z dziejów Uczelni

16 czerwca 1998 r. – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
powołano z dniem 1 lipca 1998 roku Wyższą
Szkołę Zawodową w Legnicy.
1 lipca 1998 r. – powstała Wyższa Szkoła
Zawodowa w Legnicy, a prof. dr hab. Stanisław
Dąbrowski został powołany na stanowisko Rektora Uczelni.
15 marca 2000 r. – na mocy Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej dokonano zmiany
nazwy Uczelni na „Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Legnicy”
9 czerwca 2001 r. – Uczelnia wyróżniona
została Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.
30 sierpnia 2001 r. – PWSZ w Legnicy uhonorowana została nagrodą „Modernizacja Roku
2000” w kategorii Obiekty nauki za modernizacje budynku A.
15 października 2001 r. – odbyła się pierwsza uroczystość wręczenia dyplomów licencjata absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Legnicy.
13 kwietnia 2002 r. – odbyła się po raz pierwszy uroczystość wręczenia dyplomów inżynierów absolwentom PWSZ w Legnicy.
13 lutego 2003 r. – otwarto Centrum Konferencyjno-Widowiskowe.

6

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

25 marca 2003 r. – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nadano PWSZ w Legnicy imię Witelona.
13 lutego 2004 r. – rozpoczęły się zajęcia
w nowo wyremontowanym skrzydle budynku przy ul. Sejmowej 5 C.
16 czerwca 2007 r. – odbył się I Zjazd
Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
16 czerwca 2008 r. – w ramach obchodów 10-lecia PWSZ im. Witelona w Legnicy zorganizowana została sesja naukowa
pt. Dorobek i przyszłość PWSZ im. Witelona
w Legnicy.

Firma 2010. Uczelnia została wyróżniona spośród 30 tysięcy podmiotów gospodarczych.
24 lutego 2012 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja pt. Szkolnictwo
zawodowe dla przemysłu, której współorganizatorem był KGHM Polska Miedź S.A., OHP
w Legnicy, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Urząd Miasta Legnicy. Gościem
konferencji był Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki.

8 października 2008 r. – podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 odbyło się przekazanie nowego sztandaru władzom Uczelni.
3 grudnia 2008 r. – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zarządzania i Informatyki Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku
Zarządzanie i inżynieria produkcji.
23 stycznia 2009 r. – rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
8 października 2009 r. – nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.
5 kwietnia 2011 r. – z okazji 770. rocznicy Bitwy pod Legnicą zorganizowano konferencję naukową nt. Bitwa z Mongołami
na Dobrym Polu 1241 – miejsce, tło, środowisko, relacje.
19 maja 2011 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zajęła 3. miejsce wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.

1 września 2012 r. – zmieniła się struktura
organizacyjna Uczelni – powstały: Wydział
Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

1 czerwca 2011 r. – w auli Collegium
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy odebrała certyfikat w I edycji konkursu Uczelnia Liderów oraz
wyróżnienie Primus.

18 grudnia 2012 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zebrał się Konwent, który został powołany na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.

13 grudnia 2011 r. – redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy tytuł Efektywna

14 czerwca 2013 r. – podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona
w Legnicy a Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Z dziejów Uczelni
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14 czerwca 2013 r. – w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia Uczelni odbyło się
Uroczyste Posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Podczas uroczystości odsłonięto
popiersie Patrona Uczelni, wybitnego uczonego – Witelona.
15 czerwca 2013 r. – odbył się Zjazd
Absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
zorganizowany z okazji 15-lecia Uczelni.
11 grudnia 2013 r. – Tadeusz Tadla, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, zdobył najwyższe
wyróżnienie LCCI IQ Medallion of Excellence
Distinction World and Country Gold.
20–22 marca 2014 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła uczestników XX Jubileuszowego Zgromadzenia Plenarnego Konferencji
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
(KRePSZ).
2–5 lipca 2014 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
była współorganizatorem X Akademickich
Mistrzostw Świata w Łucznictwie.
10 października 2014 r. – w Filharmonii
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach uhonorowano Klub Uczelniany AZS
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy za organizację Akademickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie.
6 grudnia 2014 r. – Ministerstwo Zdrowia
przyznało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nagrodę za
zdobycie III miejsca w plebiscycie na Najlepszy program studiów podyplomowych.
Nagrodę przyznano za projekt Efektywne
zarządzanie podmiotami leczniczymi.
9 lutego 2015 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy na konferencji Mądrzej, czyli jak uczyć
i szkolić dla gospodarki w Bolesławcu została wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki
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nagrodą za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego,
efektywną współpracę z pracodawcami
w procesie kształcenia młodzieży na rzecz
lokalnego rynku pracy. Ponadto studentka
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy Karolina
Gruszczyńska odebrała dyplom i nagrodę
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
9 kwietnia 2015 r. – w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
podpisano list intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.
29 października 2015 r. – podczas sesji
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przyznano Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego. Odebrali je
Rektor prof. Ryszard K. Pisarski, prorektor prof.
Jerzy J. Pietkiewicz oraz nauczyciel akademicki prof. Ludwig Schmahl. Srebrną Odznakę Honorową przyznano mgr. Robertowi Burbie – kanclerzowi Uczelni.
5 listopada 2015 r. – doktor Helena
Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, odebrała tytuł
Polska Nagroda Innowacyjności 2015, który został przyznany naszej Uczelni podczas
III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
w Łodzi.
23 grudnia 2015 r. – „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy” uzyskały siedem
punktów w opublikowanym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
28 lutego 2016 r. – PWSZ im. Witelona
w Legnicy została Mistrzem Dolnego Śląska
w Piłce Siatkowej Kobiet.
9 marca 2016 r. – podpisano porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
8 czerwca 2016 r. – nasza Uczelnia w rankingu „Perspektyw” została sklasyfikowana na 1. miejscu na Dolnym Śląsku a na 4.
miejscu wśród państwowych wyższych szkół
zawodowych w Polsce.
5 lipca 2016 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Z dziejów Uczelni
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w Pałacu Królewskim Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie podczas uroczystości podsumowującej VI edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych
Uczelnia Liderów, organizowanego przez
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego, została wyróżniona certyfikatem
Uczelnia Liderów 2016. Ponadto Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy przyznano Certyfikat Złoty Uczelnia Liderów. W trakcie gali Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski odebrał nagrodę specjalną Aurea Praxis.
3 października 2017 r. – w Starostwie
Powiatowym w Jaworze podpisano Umowę Partnerską pomiędzy Powiatem Jaworskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy dotyczącą realizacji projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Jaworskim”.
19 października 2017 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie przystąpienia Uczelni
do programu Santander Universidades.
27 października 2016 r. – nasza Uczelnia
została laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016. Nagrodę przyznano między
innymi za wdrożenie nowego systemu kształcenia praktycznego opartego na połączeniu realizacji praktyk studenckich z projektami transferowymi.
8 listopada 2017 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
przystąpiła do programu Legia Akademicka.
13 kwietnia 2018 r. – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Medyków. Organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej oraz Koło Naukowe Młodych Medyków.
15 czerwca 2018 r. – zorganizowano
obchody 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
5 lipca 2018 r. – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia
jednolitych studiów magisterskich o profilu
praktycznym na kierunku Prawo.
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2 sierpnia 2018 r. – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia
studiów magisterskich o profilu praktycznym
na kierunku Pielęgniarstwo.
10 października 2018 r. – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy podpisano umowę o dofinansowaniu programu operacyjnego „Wiedza
– Edukacja – Rozwój 2014 – 2020”. W imieniu
Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Podsekretarz Stanu Zbigniew Józef Król. Uczelnię
reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy Jan
Pietkiewicz. Uczelni przyznano 2 190 438,25 zł
w ramach dofinansowania projektu „Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz
z Programem Rozwojowym Absolwenta”
złożonego w ramach konkursu Ministerstwa
Zdrowia.
20 lutego 2019 r. – uroczyście otwarto
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
9 kwietnia 2019 r. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski podczas uroczystości w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki
w Drohobyczu otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa.
5 czerwca 2019 r. – w siedzibie Zarządu
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie
umowy o przyjęciu patronatu nad Technikum Akademickim w Legnicy przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
24 czerwca 2019 r. – władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzięły udział w uroczystej gali
finałowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji „Uczelnia Liderów”. Gala odbyła się w Sali Klubowej Pałacu Lubomirskich w Warszawie, a nasza Uczelnia zdobyła nagrodę i wyróżnienie w tym
konkursie.
5 lutego 2020 r. – ponad 5,5 tys. uczniów
i nauczycieli z Legnicy i okolicznych miejscowości zapoznało się z ofertą szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych oraz instytucji
specjalizujących się w rozwoju kompetencji
Z dziejów Uczelni
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zawodowych i aktywizacją na rynku pracy
podczas XI Legnickich Prezentacji Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
20 marca 2020 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
przekazała partię kombinezonów ochronnych zespołom ratowniczym legnickiego Pogotowia Ratunkowego i półmasek
ochronnych 3M seria 6000 z filtrami 3M P3
pracownikom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
30 kwietnia 2020 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w ramach pomocy dla pracowników
ochrony zdrowia przekazała ponad 3000
trójwarstwowych maseczek ochronnych
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy i Szpitalowi Powiatowemu
im. A. Wolańczyka w Złotoryi.
15 maja 2020 r. – w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy podpisano umowę na realizację pracy badawczej pn. „Wykonanie w symulowanych warunkach testowych urządzenia przeznaczonego do wentylacji mechanicznej ludzi z niewydolnością oddechową
(respiratora) i wydanie wstępnej opinii co
do jego przydatności i poprawności działania w warunkach medycyny ratunkowej”.
18 maja 2020 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
znalazła się w gronie laureatów w kategorii
Najlepsze Polskie Uczelnie Zawodowe konkursu organizowanego przez Akademickie
Centrum Informacyjne w Poznaniu.
29 czerwca 2020 r. – nasza Uczelnia
została wyróżniona „Akademickim Oskarem” i „Certyfikatem Uczelnia Liderów 2020”
w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.
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1 września 2020 r. – prof. dr hab. Andrzej
Panasiuk rozpoczął swoją kadencję jako
nowy Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Zastąpił on na tym stanowisku prof. dra hab. dra
h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
29 września 2020 r. – odbyło się pierwsze
posiedzenie Senatu 7. Kadencji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
6 października 2020 r. – w Centrum
Konferencyjno-Widowiskowym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.
31 marca 2021 r. – Senat Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy pozytywnie zaopiniował wniosek o zmianę nazwy Uczelni na „Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa”.
21 czerwca 2021 r. – Uczelnia po raz
pierwszy w swojej historii nadała tytuł
Doctora Honoris Causa. Najwyższą godność akademicką otrzymała prof. dr hab.
Nadija Skotna.
22 czerwca 2021 r. – uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wprowadzono
zmianę do Strategii Rozwoju Uczelni dotyczącą rozwoju naukowego.
29 lipca 2021 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki
uprawnienia do prowadzenia studiów
magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria produkcji i logistyki.
30 lipca 2021 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki
uprawnienia do prowadzenia studiów
magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Menedżer administracji publicznej.
24 sierpnia 2021 r. – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki
uprawnienia do prowadzenia studiów
licencjackich o profilu praktycznym na kierunku Położnictwo.
6 września 2021 r. – opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające z dniem 1 stycznia 2022 roku nazwę
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy na Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Z dziejów Uczelni
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Wszystkie prowadzone na naszej Uczelni kierunki studiów to kierunki o profilu praktycznym,
znacznie zwiększające szansę na zatrudnienie
po studiach. Kandydaci na studia wybierają kierunek studiów podczas rekrutacji, natomiast specjalności – w trakcie trwania

Studia licencjackie
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
DIETETYKA
specjalności:
• dietetyka kliniczna,
• poradnictwo żywieniowe i dietetyka
w gastronomii.

Kierunki studiów

FILOLOGIA
specjalność:
• filologia angielska
specjalizacje:
– język angielski w biznesie,
– język angielski z językiem niemieckim.
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FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
specjalności:
• finanse podmiotów gospodarczych,
• rachunkowość i podatki.
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZARZĄDZANIE
specjalności:
• lean management,
• zarządzanie przedsiębiorstwem,
• zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie
ENERGETYKA
specjalności:
• eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów
energetycznych,
• energetyka źródeł odnawialnych.

INFORMATYKA
specjalności:
• programowanie aplikacji mobilnych
i internetowych,
• grafika komputerowa.
• development and operations
(specjalność opracowana przy
współpracy z firmą SPYROSOFT S.A.).
LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
• inżynieria systemów logistycznych
i transportowych,
• inżynieria transportu kolejowego
(patronat POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.).

Jednolite studia magisterskie
FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA
PRAWO
Niniejsza informacji nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
• inżynieria mechaniczna,
• inżynieria motoryzacyjna (specjalność
zmodernizowana przy współpracy
z firmą Haerter Technika Wytłaczania
Sp. z o.o. Sp. k.),
• systemy i procesy przemysłowe.

Studia magisterskie
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
FINANSE i ZARZĄDZANIE
w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
• finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
• zarządzanie i innowacje
w przedsiębiorstwie,
• zarządzanie pracą i kapitałem ludzkim.
INŻYNIERIA PRODUKCJI i LOGISTYKI
specjalności:
• przemysł 4.0 (w tym innowacyjne
narzędzia informatyczne stosowane
w przemyśle),
• smart logistics (w tym innowacyjne
narzędzia informatyczne oraz drony
stosowane w logistyce).
MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PIELĘGNIARSTWO
ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
• organizacja ratownictwa medycznego
i zarządzanie kryzysowe,
• promocja zdrowia.
Kierunki studiów
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Bazę dydaktyczną Collegium Witelona Uczelnia Państwowa stanowią budynki zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej o powierzchni ponad 5 hektarów. Budynki niemal
do końca XX wieku wykorzystywane były jako
koszary wojskowe.
Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10,
zlokalizowany jest Dom Studenta – pieczołowicie zrewitalizowany w trosce o studentów zamiejscowych i zagranicznych z programu Erasmus+.
Na terenie kampusu znajdują się cztery
budynki dydaktyczne (A, C, D i E) oraz jeden
przeznaczony do adaptacji na budynek dydaktyczny (B).
W salach dydaktycznych do dyspozycji pozostają m.in. tablice interaktywne, komputery,
projektory, telewizory wraz z odtwarzaczami
DVD. Sale językowe wyposażono w sprzęt audiowizualny: telewizory, odtwarzacze wideo,
i odtwarzacze CD/DVD.
Studenci kształcą się w komfortowych warunkach w przestronnych pomieszczeniach.
W salach ćwiczeniowych i językowych znajdują się dwu- i trzyosobowe stoliki oraz krzesła.

Nasz kampus

Budynek A
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

8 sal wykładowych
3 sale językowe
16 sal ćwiczeniowych
5 pracowni komputerowych
5 pracowni medycznych: pracownie umiejętności pielęgniarskich, pracownia opieki
długoterminowej, pracownie czynności ratowniczych, sala kinezyterapii, sala fizjoterapii i masażu
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
rektorat, kancelaria, sekretariaty i dziekanaty Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz pomieszczenia administracyjne
Czytelnia Naukowa nr 3 i Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
kawiarnia studencka
siłownia
fitness club

Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej jest częścią Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala. Prowadzenie symulacji medycznych pozwala na kształcenie studentów kierunku Pielęgniarstwo w sytuacjach ratowania życia
ludzkiego, a także wdrażania profesjonalnej opieki nad pacjentami w różnych stanach chorobowych. Podczas zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej,
co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.
W Monoprofilowym Centrum Symulacji
Medycznej znajdują się specjalistyczne pracownie:
• sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
• sala egzaminacyjna OSCE,
• sala debriefingu,
• sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
• sala symulacji z zakresu BLS/ALS,
• pracownia nauki umiejętności technicznych,
• sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych.
Dodatkowo w MCSM działa symulator
ZRM. Studenci ratownictwa medycznego
mogą uczyć się m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki.
Jest to w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem.

Nasz kampus
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Uczelniana farma fotowoltaiczna
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wybudowała uczelnianą farmę fotowoltaiczną. Inwestycja stanowi ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności kreowania nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie.
Budowa farmy fotowoltaicznej, która jest
obiektem w skali rzeczywistej, oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium
OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych) jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią niewątpliwie
wpłyną na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.
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Budynek C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 sale wykładowe
2 laboratoria informatyczne
4 sale językowe
33 sale ćwiczeniowe
specjalistyczne laboratoria: chemii, fizyki, materiałoznawstwa, właściwości mechanicznych i pomiarów
pracowanie:
fizjologiczna,
ekologii
i ochrony środowiska oraz żywienia zbiorowego
sekretariat i dziekanat Wydziału Nauk
Technicznych i Ekonomicznych, pomieszczenia administracyjne
studio nagrań
Biblioteka
Czytelnia Czasopism i Prasy
Czytelnia Naukowa nr 1
Czytelnia Naukowa nr 2
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Technikum Akademickie

Budynek E
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe
Znajdują się tu cztery w pełni niezależne sale wykładowe, oddzielone dźwiękoszczelnymi ścianami, mogące pomieścić
łącznie blisko tysiąc osób. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację; w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale w jedną, która mieści około
750 słuchaczy, a wykład może być przekazywany także do czwartej sali, dzięki czemu
w wykładzie może uczestniczyć jednocześnie niemal tysiąc osób.
W salach istnieje możliwość składania
półkolistych trybun. Całkowite ich złożenie
i zsunięcie powoduje utworzenie hali, w której można zorganizować zawody sportowe,
targi, wystawy lub imprezy kulturalne.

Nasz kampus
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Budynek D
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademickie Centrum Kompetencji
laboratorium biochemii i toksykologii
laboratorium mikrobiologii
pracownia techniki mikroprocesowej
pracownia elektroniki i miernictwa
pracownia e-edukacji
pracownia odnawialnych źródeł energii
Biuro Karier

Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10
Zlokalizowany jest w centrum Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą lokalizacji jest bliskość Uczelni – około 15 minut
pieszo od kampusu.
Dom Studenta oferuje:
• 161 miejsc dla studentów,
• umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe,
• aneksy kuchenne,
• łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne,
• kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki elektryczne,
• wspólne jadalnie i pokoje do nauki,
pralnie.
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Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest organizacją otwartą na zmiany,
elastyczną w zakresie funkcjonowania i obsługi użytkowników, wspierającą potrzeby informacyjne członków wspólnoty akademickiej,
dążącą do integracji z otoczeniem bliższym
(Uczelnia) i dalszym – poprzez tworzenie bazy
informacyjno-naukowej dla potrzeb uczelni
i regionu.
Biblioteka zgromadziła ponad 88 000 książek
w języku polskim i językach obcych oraz 2900
jednostek zbiorów specjalnych. Obecnie prenumeruje 94 tytuły czasopism w wersji drukowanej, 15 w wersji elektronicznej oraz otrzymuje 16 tytułów czasopism w darze w wersji drukowanej. Łączna liczba czasopism zgromadzonych w Czytelni Czasopism w wersji drukowanej wynosi 449 tytułów.
Zasoby cyfrowe Biblioteki to dwie czytelnie on-line: IBUK Libra i Biblio Ebookpoint (Multimedialna Biblioteka Cyfrowa) udostępniające
ponad 4000 książek elektronicznych oraz cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek
i czasopism naukowych ACADEMICA (dostęp
do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich
dziedzin wiedzy). Biblioteka uczestniczy w Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Działająca przy Politechnice Wrocławskiej DBC
udostępnia 84 516 obiektów cyfrowych.
Użytkownicy mają również dostęp do elektronicznych licencjonowanych pełnotekstowych baz w ramach WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI
NAUKI oraz do bazy PROQUEST. Dodatkowo
czytelnicy mogą korzystać w Czytelniach Naukowych z dostępu do kompleksowego systemu informacji prawniczej LEX.
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana,
posiada System Zarządzania Biblioteką PROLIB –
jest to zintegrowane, profesjonalne oprogramowanie, pozwalające na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem
i udostępnianiem książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych, a także umożliwiające udostępnianie własnych katalogów w Internecie.
Źródłem wiedzy o zasobie bibliotecznym
jest Multiwyszukiwarka PROLIB INTEGRO. Daje
ona możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu Biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego w bazach danych i platformach książek elektronicznych.
INTEGRO może być używane na dowolnym
urządzeniu, zachowując jednocześnie pełną
funkcjonalność.
Użytkownicy Biblioteki mają możliwość korzystania z wrzutni książek. Wrzutnie znajdują się
w budynku C oraz na parkingu. Zostały one za-

instalowane z myślą o komforcie czytelników. Umożliwiają zwrot książek poza godzinami otwarcia Biblioteki.
Ponadto czytelnicy mają do dyspozycji
mobilną przestrzeń do nauki i pracy indywidualnej. Jest to wyciszone akustycznie wnętrze do pracy, gdzie student indywidualnie
ma możliwość przygotować się do egzaminu oraz do zajęć. Przestrzeń mobilna wyposażona jest w zestaw komputerowy umożliwiający korzystanie z dostępnych zasobów informacyjno-bibliotecznych. Czytelnicy mogą również korzystać z dostępnego
w Bibliotece sprzętu multimedialnego: mobilnego monitora interaktywnego, projektora multimedialnego wraz z ekranem wielkoformatowym oraz wielofunkcyjnego telewizora wraz z zestawem komputerowym.

Biblioteka bez barier
Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do możliwości osób
z niepełnosprawnościami. Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille’a.
W Bibliotece przygotowane są stanowiska komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową, składające się z następujących elementów:
• komputerów,
powiększającego
• oprogramowania
i udźwiękowiającego Magic Plus,
• klawiatur dla osób słabowidzących MAGic Keyboard,
• klawiatur Maltron 3D,
• klawiatury ze specjalną ramką – nasadką
metalową z otworami,
• klawiatury Zoom Text,
• myszki specjalistycznej Big Track,
• drukarki braille’owskej Mountbatten
Brailler MB Writer Plus drukującej tekst
w alfabecie Braille’a,
• klawiatur braille’owskich z wyświetlaczem dla niewidomych Braille Pen 12,
powiększalników stacjonarnych Topaz XL,
przenośnych lup elektronicznych Quoicklook Touch.

Biblioteka
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Współpraca zagraniczna
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Uczelnia współpracuje z zagranicznymi uniwersytetami w ramach programu Erasmus+ oraz
programu PO WER, które umożliwiają studentom wyjazdy stypendialne na studia, praktyki
i staże. Udział w programie wymiany zagranicznej to przede wszystkim atrakcyjna forma nauki
języka. Codzienne posługiwanie się językiem
obcym pozwala szybko opanować umiejętności komunikacyjne i poprawną fonetykę. Znajomość języka obcego stanowi istotny kapitał
w budowaniu kariery zawodowej, a doświadczenia międzynarodowe są jednym z ważniejszych czynników, które wyróżniają absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy.
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
uczestniczy również w Europejskim Systemie
Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), który ma
na celu ujednolicenie studiowania w Europie,
a tym samym do pełnego uznawania okresu
studiów odbywanych za granicą i w Polsce.
Uczelnia w ramach programy Erasmus+
i PO WER współpracuje z następującymi partnerami zagranicznymi:
• Belgia – PXL University College;
• Bułgaria – Technical University of Gabrovo;
• Chorwacja – Josip Juraj Strossmayer
University of Osijek;
• Dania – International Business Academy in
Kolding;
• Francja:
– Universite Jean Monnet – Saint Etenne
(IUT ROANNE),
– Universite Grenoble Alpes;
• Grecja:
– University of Piraeus,
– University of the Peloponnese;
• Hiszpania:
– Universidad de Almeria,
– Universidad Rey Juan Carlos,
– Universidad de Malaga;
– Universidad De La Laguna na Teneryfie;
• Litwa – Klaipeda State College;
• Łotwa – Rīga Stradiņš University;
• Niemcy:
– Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft,
– Hochschule Bremen,
– Hochschule für öffentliche Verwaltung
Kehl,
– Pädagogische Hochschule Ludwigsburg,
– Fachhochschule Nordhausen,
– Fachhochschule Schmalkalden,
– Bergische Universität Wuppertal,
– Fachhochschule der Polizei des Landes
Brandenburg,
– Hochschule der Sachsischen Polizei;

• Portugalia:
– Instituo Politécnico de Portalalegre,
– Universidade do Algavre,
– Polytechnic Institute of Braganca,
– Universidade Nova de Lisboa;
• Rumunia:
– 1 Decembrie 1918 University of Alba
Iulia,
– Romanian-American University
in Bucharest,
– University of Bucharest;
• Słowacja – Univerzita Pavla Jozefa
Safarikav Košicach
• Turcja:
– Cukurova University,
– Hatay Mustafa Kemal University,
– Istanbul Aydin University,
– Istanbul Commerce University,
– Istanbul Okan University,
– Mersin University,
– Mugla Sitki Kocman University,
– Selcuk University in Konya,
– Sivas Cumhuriyet University,
– Yasar University,
– Aksaray University,
– Cankiri Karatekin University,
– Karadeniz Technical University;
• Włochy:
– Universita degli Studi di Palermo,
– Niccolo Cusano University.

Zagraniczne pobyty studentów trwają
od 2 do 12 miesięcy w przypadku studiów
oraz 2 miesiące w przypadku praktyk. Jest
to również ciekawa oferta dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, którzy mogą spędzić 5 dni za granicą w celu przeprowadzenia wykładów
dla studentów zagranicznych lub w celach
szkoleniowych.
Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów,
tak aby każdy zainteresowany student, który osiąga dobre wyniki w nauce i zna język
obcy, miał szansę skorzystać z możliwości
realizacji części studiów w jednej z uczelni
partnerskich.
Sprawy dotyczące wymiany studentów
realizuje Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, mieszcząca się w budynku C 216 (II piętro). Więcej informacji na stronie
www.bw.collegiumwitelona.pl

Współpraca zagraniczna
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Studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mogą rozwijać swoje zainteresowania
w kołach naukowych działających przy poszczególnych wydziałach.
Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych:
• Koło Naukowe „Ordo et Ius”
• Koło Naukowe Młodych Pedagogów
„Alternatywa”
• Koło Naukowe Języka Biznesu
• Koło Naukowe Młodych Filologów „Renesans”
• Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Koło Naukowe „Secure Diversitas”
• Koło Naukowe Młodych Pedagogów „APRI
LE TUE ALI”

Organizacje studenckie

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej:
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• Koło Naukowe Młodych Medyków – Sekcja
Pielęgniarska i Sekcja Ratownictwa Medycznego
• Koła Naukowe Dietetyków
• Koła Naukowe Fizjoterapeutów
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych:
•
•
•
•
•

Koło Naukowe Informatyki Współczesnej
Koło Naukowe Zarządzania Jakością
Koło Naukowe „Economicus”
Koło Naukowe Logistyki i Transportu
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Ferrum”
• Interdyscyplinarne Koło Naukowe Innowacji
Ponadto każdy może aktywnie uczestniczyć w życiu studenckim, działać i pracować
na rzecz Uczelni i społeczności akademickiej
oraz rozwijać swoje pasje w Klubie Uczelnianym AZS, a także realizować własne pomysły,
angażując się w działalność Samorządu Studenckiego.
Klub Uczelniany AZS
Systematyczne zajęcia w ramach AZS odbywają się w sekcjach: siatkówki, koszykówki,
pływania, tenisa stołowego, biegach, futsalu,
piłki ręcznej i aerobiku.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Jest przedstawicielem studentów Collegium Witelona Uczelni Państwowej i zajmuje się
organizacją imprez studenckich o charakterze
kulturalno-rozrywkowym, akcjach charytatywnych i wielu innych.

Swoją pracę RUSS rozpoczyna corocznie od organizacji otrzęsin – imprezy mającej na celu powitanie studentów pierwszego roku w progach Uczelni. Organizuje także okazjonalne dyskoteki. Dużym zainteresowaniem cieszą się występy kabaretów, z których w minionych latach gościliśmy między innymi: Nic się nie stało, Kabaret Skeczów Męczących, DNO, Noł Nejm
oraz Paranienormalni.
Głównym punktem prac RUSS jest organizacja corocznego święta studenckiego
– juwenaliów, podczas których wystąpiło
dotychczas wiele znanych gwiazd polskiej
oraz zagranicznej sceny muzycznej: Jay Delano, ATB, Alchemist Project, East Clubbers,
Strachy na Lachy, COMA, zespół Kult, Urszula, Lady Pank, Kto To, Łzy, Maryla Rodowicz,
Uniting Nations, Szymon Wydra, Ira, Myslovitz, Pidżama Porno, Big Cyc i Dżem.
W ostatnich tygodniach listopada każdego roku odbywa się mikołajkowa akcja
charytatywna „Studenci – Dzieciom”, przeprowadzona na terenie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Prowadzone były
także, i niewątpliwie będą kontynuowane,
tak szlachetne i potrzebne akcje jak Wampiriada – honorowa zbiórka krwi czy rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci przy Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa
Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci (SKTPD) działa przy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Jego głównym celem jest pomoc dzieciom, zarówno
tym zdrowym, jak i niepełnosprawnym, pozbawionym rodzin oraz wychowującym się
w niekorzystnym dla nich środowisku. Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podejmuje się organizacji działań edukacyjnych, opiekuńczych, pomocowych
oraz charytatywnych na rzecz dzieci z własnej inicjatywy lub zlecanych bądź powierzanych przez inne instytucje i organizacje.
Działania oparte na wolontariacie przybierają formę udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności
i wyprawek, konkursach i zawodach sportowych czy paneli dyskusyjnych z udziałem osób zaangażowanych w działania
na rzecz dzieci.

Organizacje studenckie
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• istniejemy od 1998 roku
• ponad 25 tys. absolwentów
• Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
• Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
• Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej
• Instytut Technologii i Innowacji
• Monoprofilowe Centrum Symulacji
Medycznej
• wielokrotny zdobywca tytułu Uczelnia
Liderów
• studia magisterskie, inżynierskie,
licencjackie
• studia stacjonarne i niestacjonarne
• studia EMBA

Praktycznie w przyszłość

• bezpłatna nauka na studiach
stacjonarnych
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• atrakcyjne i praktyczne kierunki oraz
specjalności kształcenia
• studia podyplomowe, kursy i szkolenia
• kursy i certyfikaty językowe
LanguageCert Test of English
• Akademia CISCO
• egzaminy ECDL
• system stypendialny i pomoc materialna
• komfortowe warunki studiowania
i mieszkania
• nowoczesna baza dydaktyczna
• specjalistyczne laboratoria i pracownie
komputerowe
• farma fotowoltaiczna
• własne pracownie medyczne
• własna biblioteka
• praktyki zawodowe w kraju i za granicą
• studia za granicą
• współpraca z lokalnymi firmami
• pozyskujemy środki unijne
• dodatkowe kompetencje poprzez
udział w certyfikowanych szkoleniach
• warsztaty: język migowy, kurs mediacji,
kurs arteterapii
• nowoczesny Dom Studenta
• campus online – zasięg wifi na terenie
całej uczelni
• siłownia, fitness
• bogate życie studenckie

• 24 lata działalności
• 3 wydziały
• 22 kierunki studiów I i II stopnia, w tym:
– 9 kierunków licencjackich
– 4 kierunki inżynierskie
– 6 kierunków magisterskich
– 3 kierunki jednolitych studiów magisterskich
• 25 specjalności kształcenia na studiach
I i II stopnia
• 20 kierunków studiów podyplomowych
• 19 kursów dokształcających
• 11 tytułów Uczelnia Liderów

• 25 tysięcy absolwentów
• 36 900 metrów kwadratowych
wierzchni dydaktycznej

po-

• 4 własne obiekty dydaktyczne
• 16 sal wykładowych
• 7 pracowni językowych
• 49 sal ćwiczeniowych
• 17 laboratoriów
• 7 pracowni komputerowych
• 161 miejsc we własnym Domu Studenta
• 46 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus+
• ponad 88 tysięcy woluminów bibliotecznych

Uczelnia w liczbach

• blisko 3 tysiące studentów

• 45 elektronicznych baz danych

Uczelnia w liczbach
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Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2001 roku. Stowarzyszenie
działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.
Statutowym celem Stowarzyszenia jest zorganizowanie środowiska zaprzyjaźnionych
osób fizycznych i prawnych, które są zainteresowane rozwojem ośrodka akademickiego
w Legnicy w oparciu o struktury Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Cele statutowe to
rozwój materialny, naukowy i badawczy Uczelni oraz działania w środowisku studentów, pracowników i innych osób wyrażających wolę
współpracy na rzecz edukacji, wolontariatu
i kształtowania postaw obywatelskich.
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Stowarzyszenie prowadzi kilka rodzajów
działalności:
1. Działalność organizacji pożytku publicznego – głównie poprzez realizację „Programu
wolontariatu”, ukierowanego przede wszystkim
na opiekę nad osobami starszymi i niesprawnymi ruchowo. Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” od 2004 roku realizuje własny „Program wolontariatu”. Wolontariusze to przede
wszystkim studenci kierunków humanistycznych, przyszli pracownicy służb publicznych,
socjalnych i administracji publicznej. Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami ma powołany przez Stowarzyszenie Zespół ds. Wolontariatu, którego zadaniem jest realizacja „Programu wolontariatu” w ramach działalności pożytku publicznego. Na początku każdego roku
akademickiego kandydaci na wolontariuszy
w ramach „Programu wolontariatu” odbywają
szkolenia z następujących zagadnień:
• prawne aspekty wolontariatu,
• praktyczna pomoc psychologiczna,
• praca z osobami starszymi,
• idea wolontariatu,
• praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania,
• pierwsza pomoc przedlekarska,
• podstawy asertywności,
• praca z osobami niepełnosprawnymi,
• bezpieczeństwo i higiena pracy.
Po ukończonych szkoleniach studenci otrzymują informację z ofertami pracy w charakterze wolontariuszy u osób prywatnych oraz w instytucjach potrzebujących pomocy.

2. Działalność wydawnicza i poligraficzna – Stowarzyszenie wydało prawie 200 publikacji dziełowych, w tym w ramach Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelni
Państwowej ukazało się ponad 150 tytułów
w łącznym nakładzie kilkudziesięciu tysięcy
egzemplarzy.
3. Działalność edukacyjna – poprzez organizację kursów i szkoleń specjalistycznych oraz prowadzenie od września 2005
roku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – niepublicznej szkoły ponadpodstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej. We wrześniu 2019 r. Stowarzyszenie uruchomiło kolejną szkołę – Technikum Akademickie kształcące w kierunkach: technik
automatyk i technik informatyk.
4. Działalność handlowa – polegająca na prowadzeniu w Collegium Witelona
Uczelni Państwowej Księgarni Akademickiej.
5. Działalność usługowa – polegająca
na prowadzeniu punktu kompleksowej obsługi studenta w zakresie oprawy prac dyplomowych, usług kserograficznych i małej
poligrafii.
6. Działalność statutowa – polegająca na prowadzeniu działalności naukowej,
naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej. Ponadto Stowarzyszenie dzięki dochodom uzyskiwanym z działalności gospodarczej wspiera finansowo i materialnie Collegium Witelona Uczelni Państwowej w realizacji celów
określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz Statucie Uczelni.

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”
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