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„ II Elbl ąskie Biennale Lotnicze” – 16 kwietnia 2010 r. odbędzie się juŜ druga 

konferencja naukowa, poświęcona tematyce lotniczej. Wygłoszone podczas konferencji 

referaty zostaną zebrane w kolejnym zeszycie „Rozpraw Naukowych i Zawodowych 

PWSZ w Elblągu” . 

Wydarzenia : Nowy Statut PWSZ – uchwałą senatu PWSZ w Elblągu, z dnia 25 czerwca 2009 r. 

został uchwalony nowy Statut Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

„Konferencja Papieska” – 25 marca 2010 r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

PWSZ w Elblągu odbędzie się konferencja pt. „Po co nam Państwo? - inspiracje Jana 

Pawła II dla współczesności”.  

Zmiana statusu Instytutów – w związku z uchwaleniem nowego statutu PWSZ w 

Elblągu, utworzono podstawowe jednostki organizacyjne: Instytut Ekonomiczny, Instytut 

Informatyki Stosowanej, Instytut Pedagogiczno-Językowy, Instytut Politechniczny. 

PWSZ w Elblągu została podłączona do węzła sieci PIONIER – ogólnopolskiej 

szerokopasmowej sieci optycznej z łączem o przepustowości 500 Mb/s. 

W ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 28 maja 2009 roku, PWSZ w Elblągu 

zorganizowała piknik naukowy dla wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic, 

upowszechniający tematykę oraz osiągnięcia prowadzonych badań naukowych. 

Zapowiedzi : 

PWSZ na targach uczelni wyŜszych w Niemczech – 25 listopada 2009 r. w 
Stralsundzie odbyły się X Międzynarodowe Targi Uczelni WyŜszych, na których równieŜ 
PWSZ w Elblągu zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną. 

Wybory w AZS PWSZ w Elblągu – nowym Prezesem Klubu AZS została mgr 

Henryka Szumna, 25 listopada 2009 r. odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu 

KU AZS. Zarząd na swym posiedzeniu wytyczył kierunki rozwoju Klubu Uczelnianego 

AZS PWSZ w Elblągu na okres dwuletniej kadencji, na lata 2010 - 2011. 

Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk (Prorektor ds. rozwoju PWSZ w Elblągu) został 

powołany na członka Zespołu Bolońskiego przy Komisji Akredytacyjnej Konferencji 

Rektorów Szkół Polskich. 

Konferencja IT Academic Day – czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji studenckiej 

odbyła się 10 grudnia 2009 r. w Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.  

Konferencję zorganizowała Grupa .Net działająca przy PWSZ w Elblągu. 



    „Rok akademicki 2009/2010 uważam za otwarty!" – słowa te, z ust JM Rektor prof. dr hab. 
Haliny Piekarek-Jankowskiej, 29 września br. w Sali Teatru im. A. Sewruka w Elblągu, usłyszeli 
uczestnicy Inauguracji kolejnego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Elblągu. 

   Uroczystość zaszczycili swoją obecnością posłowie na Sejm RP Zbigniew Babalski, Leonard 
Krasulski, Tadeusz Naguszewski oraz Senator RP Pan Sławomir Sadowski. 
 W uroczystości także udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, kościelnych i samorzą-

dowych, m.in. Pan Jan Maścianica – Wicewojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

dr Jan Styrna – Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Elbląski, Pan Witold Wróblewski  – Wice-

prezydent Miasta Elbląga, Pan Marek Fabiański – Kierownik Elbląskiej Delegatury Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Jerzy Wcisła – Dyrektor Elbląskiej Dele-
gatury Urzędu Marszałkowskiego. Na Inaugurację przybyli również ksiądz dr Grzegorz Puchalski 

– Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, prof. dr hab. Mirosław Krajeński – Prorektor  

Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – Prorektor Elbląskiej Uczelni Humani-

styczno-Ekonomicznej, prof. dr hab. Andrzej Ceynowa – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Gdańskiego, prof. dr hab. Joanna Jędrzejowicz – Prodziekan  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski – przedstawiciel Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Gdańskiej. 
 Powitano przedstawicieli instytucji naukowych, budżetowych, samorządowych, biznesu i 
mediów. 

W trakcie uroczystości zasłużonym pracownikom Uczelni zostały wręczone odznaczenia państwowe. Złoty Medal za Długoletnią Służbę  
otrzymali: dr hab. inż. Zenon Ulman prof. nadzw., dr Andrzej Majewski, mgr Barbara Szmyt. Srebrne Medale za Długoletnią Służbę zosta-
ły wręczone dr Irenie Sorokosz i mgr Lidii Kęsce. Natomiast Medale Komisji Edukacji Narodowej  wręczono dr Stanisławowi Modrzewskie-

mu oraz mgr Henryce Szumnej. 

Tradycją się już stało, że podczas Inauguracji JM Rektor PWSZ w Elblągu nagradza najlepszych absol-
wentów roku minionego. Po raz pierwszy do programu uroczystości dołączono podziękowania dla 
firm współpracujących z Uczelnią. Wyróżniono trzynaście instytucji i przedsiębiorstw, które od lat 
przyjmują naszych studentów na praktyki (bardzo często po zakończeniu których oferują im pracę). 
Biorą udział w tworzeniu programów nauczania dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku oraz 
pomagają zarówno merytorycznie jak i finansowo, przy realizacji licznych inicjatyw studenckich. 
Wśród nagrodzonych firm znalazły się: ALSTOM Power Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geo-

dezyjno-Kartograficzne OPeGieKa, Elbląskie Zakłady Energetyczne Koncern Energetyczny ENERGA S.A., METROTEST Sp. z o.o., Metal 
Expert Sp. z o.o., ENERGA Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o., Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o., Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu, Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu, Urząd Miejski w Elblągu, Ko-
menda Miejska Policji w Elblągu, Urząd Skarbowy w Elblągu.  
   
 Najważniejszym punktem każdej Inauguracji jest immatrykulacja przyjętych na studia kandy-
datów. Jest to chwila, w której podczas ślubowania kandydat staje się pełnoprawnym studentem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Po ślubowaniu odbyło się symboliczne pasowanie na 
studenta oraz wręczenie indeksów 10 najlepszym kandydatom. Na zakończenie (już pierwszoroczni) 
studenci wysłuchali „Gaudeamus Igitur” (łac. Radujmy się więc) w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu 
pod dyrekcją mgr Anny Grodziewicz-Cernuto. 
  
  Z uwagi na fakt, że w 2009 roku przypada dwusetna rocznica urodzin a zarazem sto sześćdziesiąta rocznica śmierci Juliusza 
Słowackiego, temat wykładu inauguracyjnego brzmiał: „Słowacki dziś". Wykład wygłosił dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw. PWSZ 
w Elblągu. 
Tegoroczną Uroczystość zakończył występ Chóru, który wykonał średniowieczną, polską pieśń hymniczną napisaną w języku łacińskim na 
melodię chorału gregoriańskiego „Gaude Mater Polonia”. 

mgr Justyna Kościuk  
Biuro Rektora 
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Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010 – informacje 

    Ogółem o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne I stopnia w PWSZ w Elblągu ubie-
gało się 1 741 1 741 1 741 1 741 kandydatów, spośród których w drodze postępowania rekruta-
cyjnego przyjętych zostało 861861861861 osób. O miejsce na studiach niestacjonarnych I studiach niestacjonarnych I studiach niestacjonarnych I studiach niestacjonarnych I 
stopnia stopnia stopnia stopnia ubiegało się 417417417417 osób, z czego status studenta otrzymało 275 275 275 275 kandy-
datów.  

Największą popularnością cieszyły się następujące kierunki: 

♦ Ekonomia Ekonomia Ekonomia Ekonomia –     Ekonomika menadżerska (około 3,2 kandydatów/1 miejsce) 

♦ PedagogikaPedagogikaPedagogikaPedagogika – Kształcenie zintegrowane (około 3,1 kandydatów/1 miejsce) 

♦ Administracja Administracja Administracja Administracja –     Administracja    samorządowa i  finanse publiczne  

       (około 2,7 kandydatów/1 miejsce) 
♦ EkonomiaEkonomiaEkonomiaEkonomia – Przedsiębiorczość gospodarcza (około 2,4 kandydatów/1 miej-

sce) 

♦ BudownictwoBudownictwoBudownictwoBudownictwo    (około 2 kandydatów/1 miejsce) 

♦ FilologiaFilologiaFilologiaFilologia –  Filologia angielska (około 2 kandydatów/1 miejsce)  

Wraz z nowym rokiem akademickim 2009/2010 uruchomiono 6 nowych specjalności: ekonomika turystyki na kierunku Wraz z nowym rokiem akademickim 2009/2010 uruchomiono 6 nowych specjalności: ekonomika turystyki na kierunku Wraz z nowym rokiem akademickim 2009/2010 uruchomiono 6 nowych specjalności: ekonomika turystyki na kierunku Wraz z nowym rokiem akademickim 2009/2010 uruchomiono 6 nowych specjalności: ekonomika turystyki na kierunku EkonomiaEkonomiaEkonomiaEkonomia; nauczy-; nauczy-; nauczy-; nauczy-
cielska, filologiczna obsługa biznesu na kierunku cielska, filologiczna obsługa biznesu na kierunku cielska, filologiczna obsługa biznesu na kierunku cielska, filologiczna obsługa biznesu na kierunku FilologiaFilologiaFilologiaFilologia    polskapolskapolskapolska; filologia germańska ; filologia germańska ; filologia germańska ; filologia germańska ––––    translatoryka na kierunku translatoryka na kierunku translatoryka na kierunku translatoryka na kierunku Filologia;Filologia;Filologia;Filologia;    urządzenia i instala-urządzenia i instala-urządzenia i instala-urządzenia i instala-
cje elektroautomatyki na kierunku cje elektroautomatyki na kierunku cje elektroautomatyki na kierunku cje elektroautomatyki na kierunku ElektrotechnikaElektrotechnikaElektrotechnikaElektrotechnika; technologia i eksploatacja maszyn oraz przemysłowe zastosowania mechatroniki na kierunku ; technologia i eksploatacja maszyn oraz przemysłowe zastosowania mechatroniki na kierunku ; technologia i eksploatacja maszyn oraz przemysłowe zastosowania mechatroniki na kierunku ; technologia i eksploatacja maszyn oraz przemysłowe zastosowania mechatroniki na kierunku 
Mechanika i budowa maszynMechanika i budowa maszynMechanika i budowa maszynMechanika i budowa maszyn....    
 Specjalność ekonomika turystyki ekonomika turystyki ekonomika turystyki ekonomika turystyki powstała w celu nauczenia studenta zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego, analizy 
informacji niezbędnych do podejmowania decyzji oraz wspierania ich nowoczesnymi technologiami informatycznymi dotyczącymi rynku tury-
stycznego. Studia te przygotowują specjalistów o wysokich kwalifikacjach na stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach, organizacjach i 
instytucjach działających w kraju i za granicą w branży turystycznej oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
turystyki i rekreacji.  
 Specjalność technologia i eksploatacja maszyn technologia i eksploatacja maszyn technologia i eksploatacja maszyn technologia i eksploatacja maszyn jest przeznaczona dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projekto-
wania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem. Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych 
obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Możliwe jest podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich jako 
technolodzy, kadra zarządzająca procesami produkcyjnymi, eksploatatorzy maszyn i urządzeń, specjaliści z zakresu napraw maszyn. Ponadto 
możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. 
Zdobyte kompetencje umożliwiają także podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.  

Liczba kandydatów do PWSZ w Elblągu według miejscowości 

Bogata oferta kierunków studiów, duża siła inte-
lektualna, a także wysoka jakość kształcenia 
sprawiają, że o studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej ubiegają się kandydaci z co-
raz szerszego obszaru Polski, choć najwięcej 
kandydatów nadal pochodzi z Elbląga (609) i 
jego bezpośredniego rejonu: Malborka (87), 
Braniewa (76), Pasłęka (68), Tczewa (66), Nowe-
go Dworu Gdańskiego (41), Morąga (25), ale 
również z Gdańska, Olsztyna i nawet z Warsza-
wy. 

 

mgr Aleksandra Thiede 

PWSZ w Elblągu poszerza ofertę edukacyjną 
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Liczba kandydatów i przyjętych na 

poszczególne kierunki studiów w PWSZ w 

Elblągu, na rok akademicki 2009/2010

liczba kandydatów liczba osób przyjętych na studia



   Absolwent specjalności filologiczna obsługa biznesufilologiczna obsługa biznesufilologiczna obsługa biznesufilologiczna obsługa biznesu    na kierunku Filologii polskiej będzie łączył kompetencje filologiczne z prak-
tycznym przygotowaniem do pracy w środowisku firm, spółek, zakładów, urzędów, fundacji itp. Absolwent specjalności będzie posiadał 
kompetencje w zakresie organizacji pracy w biurze, obsługi sekretariatu, redagowania korespondencji, pisania projektów, organizowania 
imprez pracowniczych, spotkań biznesowych i konferencji, komunikowania z klientami, języka reklamy itp. Oprócz przedmiotów kierunko-
wych, związanych ze specyfiką filologii polskiej, student będzie musiał zaliczyć szereg przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnościowych, 
m.in. takich jak: Ochrona własności intelektualnej, Podstawy marketingu, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, Korespondencja, 
Język reklamy, Postępowanie administracyjne, Podstawy prawoznawstwa, Public relations, Projekty unijne, Organizacja pracy w biurze, 
Elementy edytorstwa, Praktyczna stylistyka tekstów, Elementy grafiki komputerowej i inne. Istotnym elementem przygotowania absolwenta 
będzie możliwość odbycia praktyk zawodowych w rozmaitych instytucjach, firmach, urzędach, fundacjach itp. Konkretna wiedza humani-
styczna w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami stworzą szansę znalezienia atrakcyjnego miejsca pracy.  

 Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Filologia o specjalności filologia germańska filologia germańska filologia germańska filologia germańska ––––    translatoryka translatoryka translatoryka translatoryka pozwolą na zdobycie kom-
petencji oraz umiejętności z zakresu: biegłej znajomości języka niemieckiego, translatoryki, wiedzy o literaturze oraz kulturze krajów nie-
mieckojęzycznych, językoznawstwa, psychologii społecznej, teoretycznej wiedzy translatorycznej, praktycznych umiejętności warsztato-
wych w zakresie przekładu w relacji polsko-niemieckiej i niemiecko-polskiej, różnic i podobieństw kulturowych, konfliktów międzykulturo-
wych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, doskonalenia się oraz rozwijania własnego warsz-
tatu pracy. Oprócz przedmiotów kierunkowych, związanych ze specyfiką filologii germańskiej, student będzie musiał zaliczyć szereg przed-
miotów specjalizacyjnych i specjalnościowych, m. in. takich jak: Teoria przekładu, Praktyczne tłumaczenie tekstów (m.in. prawniczych, 
ekonomicznych, medycznych i technicznych), Pragmatyka językowa, Etyka zawodu tłumacza, Systemy polityczne krajów niemieckojęzycz-
nych, Psychologia społeczna z elementami socjologii, Teoria kultury z elementami teorii mediów, Wstęp do komunikacji międzykulturowej, 
Praktyczna stylistyka języka polskiego. Istotnym elementem przygotowania absolwenta będzie możliwość odbycia praktyk zawodowych w 
biurach tłumaczeń, spółkach, przedsiębiorstwach lub urzędach, które na co dzień współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycz-
nych. Praktyczne umiejętności translatoryczne w połączeniu z podstawowymi wiadomościami z zakresu komunikacji międzykulturowej, 
stworzą absolwentom specjalności szansę znalezienia atrakcyjnego miejsca pracy w charakterze tłumaczy w przedsiębiorstwach, spółkach, 
urzędach. Studia przygotowują ponadto do podjęcia studiów uzupełniających na specjalnościach translatorycznych kierunków filologicz-
nych.                      

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak 

mgr Jacek Iciaszek  

Biuletyn PWSZ w Elblągu 
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    Nowością jest również możliwość studiowania na kierunku Budownictwo w Nowością jest również możliwość studiowania na kierunku Budownictwo w Nowością jest również możliwość studiowania na kierunku Budownictwo w Nowością jest również możliwość studiowania na kierunku Budownictwo w trybie niestacjonarnymtrybie niestacjonarnymtrybie niestacjonarnymtrybie niestacjonarnym....    
    
 Absolwenci kierunku Budownictwo są przygotowani do kierowania wykonawstwem wszystkich ty-
pów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych 
i komunalnych; organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz 
ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Studenci, kończący studia na kierunku Budownic-
two są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach 
betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji pań-
stwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.  

             Biuro Rektora  

 Program specjalności przemysłowe zastosowania mechatroniki przemysłowe zastosowania mechatroniki przemysłowe zastosowania mechatroniki przemysłowe zastosowania mechatroniki obejmuje kształcenie z zakresu: budowy i eksploatacji maszyn i 
urządzeń mechatronicznych stosowanych w przemyśle, zastosowań techniki mikroprocesorowej i sterowników programowalnych w auto-
matyce przemysłowej, budowy i eksploatacji układów monitorowania, nadzoru i kontroli procesów produkcyjnych, technik informatycznych, 
w szczególności z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich.  

 Specjalność urządzenia i instalacje elektroautomatyki urządzenia i instalacje elektroautomatyki urządzenia i instalacje elektroautomatyki urządzenia i instalacje elektroautomatyki przeznaczona jest dla studentów z zainteresowaniem w kierunku projek-
towania i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroautomatyki w budownictwie i przemyśle, cyfrowego i analogowego sterowania układami i 
urządzeniami, projektowania i eksploatacji układów automatyki, szczególnie w zakresie sterowania systemami inteligentnego budynku oraz 
systemami przemysłowymi. Absolwent tej specjalności posiądzie również kompetencje z zakresu: budowy i eksploatacji autonomicznych 
źródeł energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, korzystania z technik komputerowych w zakresie wspo-
magania inżynierskich prac projektowych i diagnostyki, zastosowania informatyki w inteligentnych sieciach przemysłowych, budownictwa 
mieszkaniowego i elektroenergetyce. Uzyskane umiejętności umożliwią zatrudnienie absolwenta na stanowiskach inżynierskich w jednost-
kach projektujących, wykonujących i eksploatujących urządzenia i instalacje elektroautomatyki, w zakładach przemysłowych, budownictwie 
oraz elektroenergetyce.                             

Biuro Rektora 

Instytut Pedagogiczno-Językowy 
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Od początku grudnia trwają testy przyłączenia naszej Uczelni do węzła sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny, umiejscowionego 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1. Kolejny węzeł tej najnowocześniejszej naukowej sieci światłowodowej w Europie został zbudowa-
ny w ramach domykania pierścienia opasającego Polskę na odcinku Gdańsk – Białystok. To, że węzeł pośredni na odcinku Gdańsk – Olsztyn 
znalazł się w naszym obiekcie wynika z działań władz Uczelni podjętych już w końcu lat dziewięćdziesiątych. Efektem dobrej współpracy z  
CI TASK w Gdańsku oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jest dostęp PWSZ w Elblągu (docelowo) do łącza o gigan-
tycznej przepustowości 10 Gb/s. 

 Misją PWSZ w Elblągu, od samego początku jej istnienia (od 1998 roku), było i jest uczestnictwo w transformacji gospodarki lo-
kalnej do gospodarki opartej na wiedzy, do budowy społeczeństwa informacyjnego. 

 Jeszcze nie było pomysłu na kształcenie informatyczne w pierwszym roku działania PWSZ, ale były już 
pierwsze projekty stworzenia infrastruktury informatycznej o zasię-
gu miejskim. W 1998 roku z inicjatywy Rektora prof. dr hab. inż. 
Zbigniewa Walczyka oraz mgr inż. Krzysztofa Brzeskiego – Kierow-
nika Zakładu Informatyki opracowano projekt sieci MAN 
(Metropolitan Area Network) z założeniami: 

♦ światłowodowego połączenia obiektów PWSZ w Elblągu, 

♦ udostępnienia połączeń dla pobliskich szkół oraz instytucji 

użyteczności publicznej. 

 Projekt został wykonany w 1999 r. przez firmę Compu-
terland S.A. w całości sponsorowany przez ABB Zamech sp. z o.o. 
Od roku 2000 rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Trójmiejską Siecią 
Akademicką TASK w ramach, której uzyskaliśmy dostęp do sieci 
akademickiej, ale przy wykorzystaniu drogich komercyjnych łączy 
dzierżawionych.  

 W ramach współpracy Uczelni z Urzędem Miasta i lokal-
nym biznesem została wypracowana inna koncepcja budowy sieci 
MAN dla Elbląga. Do realizacji tego zadania została powołana 
spółka ELMAN, która aktualnie buduje sieć światłowodową łączącą 
ponad 160 instytucji firm w naszym mieście. Na Uczelni dalej spo-
czywa misja zgodna z celami programu PIONIER, niekomercyjnego 
udostępnienia usług oferowanych przez PIONIER dla instytucji z 
Elbląga i okolic z wykorzystaniem łączy lokalnych oferowanych 
przez ELMAN lub w oparciu o sieci bezprzewodowe.  

 Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w ob-
szarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych (gridy, itp.), aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana 
w całości ze środków budżetowych, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów Komputerów Dużej Mo-
cy za pomocą własnych łączy światłowodowych. PIONIER jest pierwszą w Europie krajową siecią akademicką, wykorzystującą własne świa-
tłowody z technologią DWDM i transmisją 10 GE. Obecnie całkowita długość eksploatowanych linii światłowodowych w sieć PIONIER wy-
nosi 5375,5km.  

Szerokopasmowa sieć światłowodowa PIONIER jest wykorzystywana aktualnie do:  

♦ obsługi akademickiej sieci Internet;  

♦ budowy dedykowanej sieci dla połączeń pomiędzy centrami superkomputerowymi (ośrodkami KDM) oraz zestawiania dedykowa-

nych połączeń wykorzystywanych w polskich i międzynarodowych projektach badawczych;  

♦ rozwoju sieci regionalnych (poprzez udostępnienie akademickim sieciom MAN włókien światłowodowych, wykorzystywanych do 

obsługi jednostek terenowych administracji rządowej i samorządowej, szkół, szpitali,...). 

 Do roku 2009 zrealizowano wiele projektów krajowych i międzynarodowych na różnego rodzaju usługi. 

Rys. 1. Mapa sieci światłowodowej PIONIER 

Źródło: http://www.pionier.net.pl/online/projects.php?id=69,  

PWSZ w Elblągu podłączona do sieci PIONIER 



  Aktualnie PIONIER realizuje duży projekt z funduszy unijnych pod nazwą PLATON, zakładający budowę i uruchomienie 5 nastę-
pujących usług działających w oparciu o sieć PIONIER: 

• usług wideokonferencji, 

• usług eduroam – polegających na prostym i bezpieczny roamingu osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, 

• usług kampusowych – dostarczającą aplikacji na żądanie, 

• usług powszechnej archiwizacji, 

• usług naukowej interaktywnej telewizji HD. 
 Fakt uzyskania przez PWSZ w Elblągu dostępu do sieci PIONIER ma kapitalne znaczenie w obliczu realizacji projektu 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadkadkadkadr r r r 
nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatycznenowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatycznenowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatycznenowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”, który m.in. ma    w zakresie budowę 
studia internetowej telewizji cyfrowej pod potrzeby profesjonalnego systemu e-learning. Ma też duże znaczenie dla projektu realizowane-
go przez Gminę m. Elbląg w ramach, którego prowadzona jest rozbudowa szkieletu sieci światłowodowej w Elblągu (spółka ELMAN). 
Stworzenie samej infrastruktury informatycznej bez usług realizowanych w sieci sprowadza się do jej minimalnego wykorzystania. 

 
 W pierwszym etapie PWSZ w Elblągu przystępuje do programu PIONIER z łączem o przepustowości 500 Mb/s, co w porówna-
niu z dotychczasowymi 25 MB/s zabezpiecza strategiczne potrzeby Uczelni oraz pozwala pewną nadwyżkę udostępnić pierwszym instytu-
cjom z Elbląga, które zgłosiły już swój akces o przystąpieniu do programu. 

           mgr inż. Krzysztof Brzeski  
Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 

Str. 7 

 Projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu Projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu Projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu Projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu 
„Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół 
technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka", znalazł się w gro-technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka", znalazł się w gro-technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka", znalazł się w gro-technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka", znalazł się w gro-
nie 5. najlepiej ocenionych w konkursie „Dobre praktyki EFS 2009", nie 5. najlepiej ocenionych w konkursie „Dobre praktyki EFS 2009", nie 5. najlepiej ocenionych w konkursie „Dobre praktyki EFS 2009", nie 5. najlepiej ocenionych w konkursie „Dobre praktyki EFS 2009", 
ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.    
 
Głównym celemGłównym celemGłównym celemGłównym celem projektu było rozwiązanie problemów Gminy m. Elbląg 
w zakresie zwiększenia liczby absolwentów szkół zawodowych o wyso-
kich kompetencjach na kluczowych kierunkach ze szczególnym uwzględ-
nieniem ICT. Grupą docelową projektu byli uczniowie ze szkół ponad-
gimnazjalnych zawodowych, kształcących się na kierunkach: informa-
tycznych lub pokrewnych, mieszczących się na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, szczególnie z Gminy Miasta Elbląg. 
 

Certyfikowane kursy Akademii Microsoft oraz CiscoCertyfikowane kursy Akademii Microsoft oraz CiscoCertyfikowane kursy Akademii Microsoft oraz CiscoCertyfikowane kursy Akademii Microsoft oraz Cisco okazały się główną zachętą, która przyciągnęła uczniów Zespołu Szkół Mechanicz-
nych i Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Zdobycie certyfikatów w języku angielskim światowych potentatów infor-
matycznych okazało się ogromną pokusą aż dla 350 osób, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie. 
„Poprzez organizację kursów daliśmy uczniom z Elbląga możliwość uzyskania umiejętności, pozwalających im na wyróżnienie się na 
informatycznym rynku pracy” – mówi Krzysztof Brzeski, Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. 
Ponadto oferta przygotowana przez Uczelnię obejmowała dwa różniące się tematycznie, aczkolwiek związane z eksploatacją i zarządza-
niem systemami informatycznymi, warsztaty z udziałem przedstawicieli firm informatycznych. W ramach projektu odbyły się dwa wykła-
dy otwarte, tematycznie związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, skierowane do wszystkich uczniów szkół zawodo-

Nagroda Ministra dla projektu z PWSZ w Elblągu 

Mgr inŜ. Krzysztof Brzeski, Dyrektor IIS 
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wych w Elblągu o profilu informatycznym lub pokrewnym.  
Oprócz certyfikatów uczniowie otrzymali profesjonalne podręczniki oraz notatniki elektroniczne. 
 
Projekt sfinansowany został w wysokości 348 tysięcy zł.348 tysięcy zł.348 tysięcy zł.348 tysięcy zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 
realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
II edycja projektu II edycja projektu II edycja projektu II edycja projektu – "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka""Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka""Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka""Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka".  

Do rozpoczętej we wrześniu drugiej części projektu przystąpiło ponad 120 uczniów z 3 szkół zawodowych z Elbląga, kształcących się na 
profilu informatycznym. 

Druga edycja jest wzbogacona o szerszą gamę kursów m.in. o grafikę i Akademię Corela –  mówi Krzysztof Brzeski – jest ona jeszcze bar-
dziej atrakcyjna. W ramach projektu chcemy zbudować studio telewizji cyfrowej. Do tej pory w ramach projektu odbyły się warsztaty z 
udziałem firmy PPH "AKCES" –  oficjalnym dystrybutorem LEGO EDUCATION w Polsce pt. „LEGO MINDSTORMS EDUCATION Moduł A – 
programowanie robota w jego wbudowanym języku obrazkowym oraz w aplikacji NXT-G" jak również wykład pt. „Komputerowe metody 
wspomagania prac inżynierskich, czyli o narzędziach współczesnego inżyniera" poprowadzony przez dr inż. Maciej Kahsina, pracownika 
Politechniki Gdańskiej i PWSZ w Elblągu.  

 

Całkowity koszt projektu to około 600 tys. PLN. Okres realizacji od 01-09-2009 r. do 31-07-2011 r. 
  Instytut Informatyki Stosowanej 

Konferencja IT Academic Day 

10 grudnia 2009 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się 10 grudnia 2009 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się 10 grudnia 2009 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się 10 grudnia 2009 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się 
konferencja IT Academic Day. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia na naszej konferencja IT Academic Day. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia na naszej konferencja IT Academic Day. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia na naszej konferencja IT Academic Day. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia na naszej 
Uczelni. Została ona zorganizowana przez sekcję Koła Naukowego Grupa .NET przy Uczelni. Została ona zorganizowana przez sekcję Koła Naukowego Grupa .NET przy Uczelni. Została ona zorganizowana przez sekcję Koła Naukowego Grupa .NET przy Uczelni. Została ona zorganizowana przez sekcję Koła Naukowego Grupa .NET przy 
współpracy z władzami Uczelni i firmą Microsoft. współpracy z władzami Uczelni i firmą Microsoft. współpracy z władzami Uczelni i firmą Microsoft. współpracy z władzami Uczelni i firmą Microsoft.     

Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemówieniem profesora Cezarego Orlikow-
skiego, prorektora ds. kształcenia. Pierwszą prelekcję wygłosił Piotr Moskwa – wiceprezes 
firmy Datacom System, sędzia polskich finałów konkursu ImagineCup. Opowiedział on o hi-
storii, zasadach i kategoriach konkursu, podpowiedział jak stworzyć dobry projekt na konkurs 
oraz jak wyglądają polskie finały konkursu.  

Dr hab. inŜ. Cezary Orlikowski, Prorektor ds. 
kształcenia otwiera konferencję 
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Kolejnym prelegentem był Maciej Ziarek – analityk firmy Kaspersky Lab. Przedmiotem jego prezentacji była kryptografia, opo-
wiadał on przede wszystkim o szyfrowaniu i walce z wirusami. Dla swoich słuchaczy przygotował wiele ciekawych nagród, które można 
było zdobyć odpowiadając na pytania. Po tej prezentacji nastąpiła przerwa, w czasie której pijąc kawę lub herbatę, można było poroz-
mawiać z prelegentami oraz wymienić spostrzeżenia.  

Trzecią prezentację przygotował dla nas Daniel Biesiada – ISV Developer Evangelist, na co dzień pracujący w firmie Microsoft. 
Pokazał on jak zmieniały się trendy w grach komputerowych na przestrzeni lat, na co warto zwrócić uwagę tworząc grę oraz wyjaśnił 
przyczyny sukcesów najsłynniejszych gier na świecie. Autorem kolejnej prelekcji był Daniel Plawgo – lider sekcji programistycznej 
„Eastgroup” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mówił on o najbardziej istotnych elementach środowiska pracy gru-
powej studentów. Michał Bojarski – aktywny członek sekcji Grupa .NET koła naukowego działającego w Instytucie Informatyki Stoso-
wanej zakończył konferencję swoją prelekcją, dotyczącą nowości oferowanych przez firmę Microsoft. W czasie każdej prezentacji można 
było wygrać nagrody ufundowane przez organizatorów, odpowiadając na pytania zadawane przez prelegentów. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali gadżety od firm Microsoft oraz Kaspersky Lab.  

Konferencja IT Academic Day spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród studentów PWSZ w Elblągu. Zgromadziliśmy na 
niej około 140 uczestników. Ponadto, gościliśmy przedstawicieli lokalnego rynku IT, w tym reprezentanta firmy ALSTOM, pana Stanisła-
wa Borzejewicza.  

Tegoroczny IT Academic Day w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej można uznać z całą pewnością za udany. Studenci 
wykazali duże zainteresowanie zarówno samą konferencją jak i materiałami z prezentacji. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna, już piąta 
odsłona wydarzenia będzie cieszyć się jeszcze większym powodzeniem.                      

            Kamila Formela   
Przewodnicząca Grupy .NET  

 Dnia 18 grudnia 2009 r. wręczone zostały nagrody laureatom V edycji konkursu graficznego sekcji koła naukowego FUTURE 
3D, działającego przy Instytucie Informatyki Stosowanej, a opiekunem którego jest dr inż. Henryk Olszewski. Tematem konkursu był „Rok 
2012" a rozgrywany był w trzech kategoriach: 

•  dwuwymiarowa grafika komputerowa,  

•  trójwymiarowa grafika komputerowa,  

•  grafika tradycyjna.  
 
   Z powodu braku prac w kategorii grafiki 3D postanowiono przyznać nagrody tylko w dwóch kategoriach:  
 
Grafika komputerowa dwuwymiarowa  
 
I miejsce: Beata Tąpolska  Beata Tąpolska  Beata Tąpolska  Beata Tąpolska  – "Hope ..."  
II miejsce:  Jarosław Kędziołka Jarosław Kędziołka Jarosław Kędziołka Jarosław Kędziołka –  "Erupcja"  
III miejsce: Piotr Mierzyński Piotr Mierzyński Piotr Mierzyński Piotr Mierzyński –  "Zagłada kosmiczna"  
Wyróżnienie: Zdzisław Chojnacki Zdzisław Chojnacki Zdzisław Chojnacki Zdzisław Chojnacki  –  "Ostatni widok w jej życiu" 
Grafika tradycyjna 
 
Wyróżnienie: Angela Boniecka Angela Boniecka Angela Boniecka Angela Boniecka  –  "Ostatnie łzy" 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów ! 

Laureaci konkursu „Rok 2012” 

Wyniki konkursu grafiki komputerowej „Rok 2012"  

Biuro Rektora 
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  Program Uniwersytetu Bałtyckiego (PUB) powstał w Uppsali w Szwecji w 1991 roku. Inicjatorem przed-
sięwzięcia jest prof. Lars Rydén z Uniwersytetu w Uppsali. Obecnie uczestniczy w nim blisko 225 uczelni i instytucji 
z całego regionu Morza Bałtyckiego. Program koncentruje się na kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środo-
wiska naturalnego i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem jest wspieranie kluczowej roli, jaką odgrywają 
uniwersytety w rozwoju demokracji oraz zrównoważonego rozwoju. W trakcie tych 18 lat Uniwersytet Bałtycki stał 
się jednym z największych sieci uniwersytetów na całym świecie, bardzo wiele udało się osiągnąć w dziedzinie 
edukacji, badań i projektów.  

 Głównym celem Konferencji Rektorów 2009, która odbyła się w dniach 14-16 
października, było wypracowanie nowej formuły współpracy między uniwersytetami w 
sieci do organizowania seminariów, konferencji i innych imprez edukacyjnych oraz ba-
dawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również wymianę studentów, dokto-
rantów i pracowników.  

 Naszą Uczelnię reprezentował Prorektor ds. kształcenia – prof. nadzw. dr hab. 
inż. Cezary Orlikowski, który podczas konferencji podpisał nową „Deklarację współpracy w 
ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego”.  

 JM Rektor Anders Hallberg, który otworzył konferencję, podkreślał znaczenie 
dwóch kluczowych słów użytych w deklaracji o współpracy: „wymiana” oraz 
„współpraca”. Wymiana jest aktem wzajemnego dawania i otrzymywania, współpraca 
natomiast to wspólne działanie na rzecz tego samego celu” –  wyjaśniał. Po czym dodał: 

„Jako przywódcy uczelni, my –  każdy z nas –  posiada dużą odpowiedzialność w podej-
mowaniu wizji rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Jako ważna część północnej Europy 

Region Bałtyku musi odnosić się do wizji Unii Europejskiej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych”    
  

 

       mgr Aleksandra Thiede 

Międzynarodowa Konferencja Rektorów 2009 ––––     
Baltic University Programme 

Dr hab. inŜ. Cezary Orlikowski, Prorektor ds. kształce-
nia podpisuje Deklarację współpracy w ramach Programu 

Uniwersytetu Bałtyckiego. 

 Pod takim hasłem w dniach 23-24 września 2009 r. w Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się ogólnopol-
ska konferencja. 

Celem konferencji była m.in. promocja e-learningu, jako nowoczesnej 
formy kształcenia oraz prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako 
narzędzia umożliwiającego wzbogacenie oferty usług bibliotecznych 
dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Konferen-
cja była adresowana do szerokiego grona nauczycieli bibliotekarzy i 
pracowników naukowych związanych z bibliotekoznawstwem. Towarzyszyły jej warsztaty, któ-
rych celem było zachęcenie i wstępne przygotowanie uczestników do korzystania i samodzielne-

go tworzenia kursów zdalnych na platformie e-learningowej.                        

                        Biuro Rektora 

E-learning wyzwaniem dla bibliotek 
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 Pod takim tytułem, dnia 16 kwietnia 2009 r., odbyło się Seminarium Bolońskie w bu-
dynku PWSZ w Elblągu. Spotkanie to poprowadził członek Zespołu Ekspertów Bolońskich przy 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego –  prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk (prorektor ds. Rozwoju 
PWSZ w Elblągu).  

 „Proces Boloński to wyważona i kompromisowa propozycja rozwoju wspólnego europejskiego sys-
temu szkolnictwa wyższego, dająca przy tym wyraźne szanse rozwoju polskim uczelniom oraz ogromne korzy-
ści głównym  beneficjentom procesu –  studentom, w tym również polskim studentom. 

Celem Procesu Bolońskiego nie jest unifikacja krajowych systemów szkolnictwa wyższego,  jest nim 
natomiast  harmonizacja tych systemów rozumiana jako uzgodnienie wspólnie uznawanych wartości oraz 
wspólne przyjęcie zasad dotyczących procesu kształcenia z uwzględnieniem wszystkich odrębności systemo-
wych i kulturowych  oraz różnic w obyczajach akademickich. 

Proces Boloński jest w nieustającym rozwoju i sformułowanie celów  ulega modyfikacjom. Obecnie można po-
wiedzieć, że celem Procesu Bolońskiego jest przygotowanie studenta do odgrywania aktywnej i pozytywnej roli 
w demokratycznym społeczeństwie oraz przygotowanie go do jego przyszłej kariery i osobistego rozwoju po-
przez możliwość odnajdywania się na rynku pracy oraz umiejętności ciągłego dalszego kształcenia się, kreowa-
nia  i utrzymywania nowoczesnej szerokiej bazy wiedzy oraz umiejętności stymulowania badań i innowacyjno-
ści.”  

 Państwa członkowskie oraz instytucje europejskie odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe podejmują 
działania, mające na celu zbudowanie tzw. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego 
stworzy się warunki umożliwiające mobilność studentów i pracowników uczelni oraz ich absolwentów, a także 
warunki zapewniające wszystkim kształcącym się w szkołach wyższych, nowoczesną edukację wysokiej jakości. 

 Zespoły Ekspertów Bolońskich powoływane przez władze krajowe odpowiedzialne za szkolnictwo 
wyższe pomagają poznać, zrozumieć i wykorzystać zmiany zachodzące w europejskim szkolnictwie wyższym 
do poprawy kondycji szkół wyższych w poszczególnych krajach.  

Polscy eksperci Bolońscy organizują w różnych ośrodkach akademickich seminaria/spotkania informa-

cyjne, warsztaty kierowane do przedstawicieli uczelni, którzy pełnią (w uczelni/na wydziale/w instytucie) funk-

cje związane z organizacją procesu dydaktycznego oraz tych, którzy są włączeni w proces tworzenia progra-

mów studiów opartych o nowe idee. Rolą tych spotkań jest przybliżenie tematyki związanej z: 

• tworzeniem programów studiów dwustopniowych w oparciu o efekty kształcenia; 

• włączeniem trzeciego stopnia , doktorskiego, do systemu studiów; 

• prawidłowym stosowaniem punktacji ECTS jako systemu akumulacji i przenoszenia osiągnięć, w tym 
przygotowywanie Katalogów Przedmiotów ECTS; 

• mobilnością studentów i pracowników; 

• dbałością o jakość kształcenia.  
 

 
  

 
 

 

      

Seminarium Bolońskie w PWSZ w Elblągu –   
„Idea Procesu Bolońskiego i stan jego wdroŜenia”  

„Konkurencyjna 

uczelnia to taka, 

która potrafi 

nowocześnie kształcić 

(wykształcić), dając 

duŜe gwarancje 

„zatrudnialności” 

swoim absolwentom.” 

 

prof. dr hab. inŜ. 

Zbigniew Walczyk 

Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk – 
Ekspert Boloński w  MNiSW 

mgr Aleksandra Thiede 
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    Dużym sukcesem zakończyła się realizacja 17Dużym sukcesem zakończyła się realizacja 17Dużym sukcesem zakończyła się realizacja 17Dużym sukcesem zakończyła się realizacja 17----
miesięcznego projektu MONTRANSAT „Monitoring jakości wód miesięcznego projektu MONTRANSAT „Monitoring jakości wód miesięcznego projektu MONTRANSAT „Monitoring jakości wód miesięcznego projektu MONTRANSAT „Monitoring jakości wód 
Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” współfi-Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” współfi-Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” współfi-Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” współfi-
nansowanego przez UE w ramach programu INTERREG.nansowanego przez UE w ramach programu INTERREG.nansowanego przez UE w ramach programu INTERREG.nansowanego przez UE w ramach programu INTERREG.    
        Partnerem PWSZ w Elblągu był Kaliningradzki Państwo-Partnerem PWSZ w Elblągu był Kaliningradzki Państwo-Partnerem PWSZ w Elblągu był Kaliningradzki Państwo-Partnerem PWSZ w Elblągu był Kaliningradzki Państwo-
wy Uniwersytet Techniczny. W projekcie obok pracowników na-wy Uniwersytet Techniczny. W projekcie obok pracowników na-wy Uniwersytet Techniczny. W projekcie obok pracowników na-wy Uniwersytet Techniczny. W projekcie obok pracowników na-
szej Uczelni szej Uczelni szej Uczelni szej Uczelni ––––    dr Agaty Rychter (kierownika projektu), dr hab. dr Agaty Rychter (kierownika projektu), dr hab. dr Agaty Rychter (kierownika projektu), dr hab. dr Agaty Rychter (kierownika projektu), dr hab. 
Marka Kruka, mgr Piotra Kacały oraz mgr Lyudmily Pashits, wzięli Marka Kruka, mgr Piotra Kacały oraz mgr Lyudmily Pashits, wzięli Marka Kruka, mgr Piotra Kacały oraz mgr Lyudmily Pashits, wzięli Marka Kruka, mgr Piotra Kacały oraz mgr Lyudmily Pashits, wzięli 
udział również dr inż. hab. Marek Mróz z Uniwersytetu Warmiń-udział również dr inż. hab. Marek Mróz z Uniwersytetu Warmiń-udział również dr inż. hab. Marek Mróz z Uniwersytetu Warmiń-udział również dr inż. hab. Marek Mróz z Uniwersytetu Warmiń-
skoskoskosko----Mazurskiego oraz dr inż. Katarzyna OsińskaMazurskiego oraz dr inż. Katarzyna OsińskaMazurskiego oraz dr inż. Katarzyna OsińskaMazurskiego oraz dr inż. Katarzyna Osińska----Skotak z Poli-Skotak z Poli-Skotak z Poli-Skotak z Poli-
techniki Warszawskiej. techniki Warszawskiej. techniki Warszawskiej. techniki Warszawskiej.     

Zalew Wiślany stał się w ostatnim czasie obiektem szczególnego 
zainteresowania gremiów politycznych, gospodarczych oraz opinii 
publicznej. Jednakże w prezentowanych opiniach i informacjach sto-
sunkowo mało miejsca zajmuje zagadnienie jakości wód tego akwe-
nu. A przecież jest to bardzo istotna kwestia zarówno dla ochrony 
jego przyrody, jak i rozwoju całego regionu. Pracownicy Instytutu 
Politechnicznego podjęli wyzwanie doskonalenia nowoczesnego 
narzędzia monitoringu jakości wód przymorskich, gdyż precyzyjna 
i powtarzalna diagnoza stanu ekosystemu wodnego jest warunkiem 
przemyślanych działań inwestycyjnych, może być również wykorzy-
stana do planowania i realizacji przedsięwzięć rekultywacyjnych. 
Projekt MONTRANSAT stanowił również kolejną platformę współpra-
cy pomiędzy stroną polską i rosyjską w celu pełnego przywrócenia 
przyrodniczych i gospodarczych walorów Zalewu Wiślanego. Efektem 
prac było opracowanie modelu transformacji luminancji spektralnej, 
mierzonej przez satelity na parametry jakości wody. Dzięki pracom 
projektowym wyznaczono przestrzenne rozkłady wartości parame-
trów jakości wód w Zalewie Wiślanym, które pozwoliły na identyfika-
cję źródeł zanieczyszczeń i waloryzację ich przestrzennego oddziały-
wania. Wyniki opublikowano na portalu projektu www.zalew-
wislany.pl, również w języku rosyjskim i angielskim, dając w ten 
sposób możliwość społeczności międzynarodowej zapoznania się z 
wynikami prac badawczych. Wyniki prac wzbudziły ogromne zainte-
resowanie samorządów nadzalewowych oraz regionalnych instytucji 
zajmujących się ochroną środowiska, co można było zauważyć w ich 
czynnym uczestnictwie w seminarium szkoleniowym oraz deklara-
cjach współpracy. W ramach projektu z nowatorską metodą zapozna-
no również młodzież podczas międzynarodowych warsztatów w 
Sztutowie. Prace badawcze nad doskonaleniem metod kontroli i 
zarządzania środowiskiem przyrodniczym Zalewu Wiślanego od 
sierpnia ubiegłego roku są kontynuowane w ramach projektu 
„System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do 
zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego. 
VISLA”. Projekt jest wspierany przez Królestwo Norwegii poprzez 
dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie, a partnerami są: Norweski Instytut Badań Wody w Bergen 
(Norwegia) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. 
Jego celem jest zwiększenie jakości kontroli, diagnostyki i prognoz, 

dotyczących stanu środowiska i jego zmian w płytkich wo-
dach przymorskich, tzn. w Zalewie Wiślanym. Projekt propo-
nuje innowacyjne, kompleksowe narzędzie do zrównoważo-
nego zarządzania tego akwenu, w niedługiej perspektywie 
będącego obiektem szeregu działań inwestycyjnych. Projekt 
koncentruje się na ustanowieniu podstawowych ram dla 
polepszenia jakości wód i rewitalizacji przyrody na Zalewie 
Wiślanym. Te cele są zbieżne z wymaganiami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i agendy NATURA 2000. Realizacja pro-
jektu będzie trwała do grudnia 2010 roku.  

Całkowity koszt projektu wynosi 504 630 EURO. 

 

dr hab. Marek Kruk 

dr Agata Rychter    
Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego  

Projekt MONTRANSAT zakończony sukcesem 
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  Całość prac będzie obejmowała: wyposażenie studia multime-
dialnego do wspomagania e-learningu, wyposażenie sal audyto-
ryjnych i laboratoryjnych w system kamer cyfrowych ze zdalnym 
sterowaniem pozycjonowania dla interakcji i wideokonferencji, 
konsole operatorskie, dekodery obrazu i dźwięku, serwery audyto-
ryjne itp. Inwestycja przewiduje także adaptację pomieszczeń na 
laboratoria i wyposażenie zespołu laboratoriów eksploatacji i 
zarządzania sieciami komputerowymi, obejmującego: laborato-
rium technik światłowodowych, laboratorium eksploatacji i zarzą-
dzania sieciami, laboratorium telefonii IP. Projekt polepszy warun-
ki kształcenia wysokokwalifikowanej kadry na kierunku inżynier-
skim, informatycznym oraz ekonomicznym, potrafiącej dostosowy-

wać się do szybko zmieniających się potrzeb na regionalnym 
rynku pracy.  

     Głównym elementem inwestycji na ul. Grunwaldzkiej jest dobu-
dowa kolejnego skrzydła i wyposażenie powstałego tam zespół 
specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, semi-
naryjnymi i wykładowymi. W obiekcie powstanie 12 nowych labo-
ratoriów skoncentrowanych w 3 zespołach: zespół laboratoriów 
monitoringu i ochrony środowiska, zespół laboratoriów elektrotech-
nicznych, zespół laboratoriów technologiczno-eksploatacyjnych. W 
nowym obiekcie powstanie 9 nowych sal audytoryjnych, wykłado-
wych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób, z 
których korzystać będą mogli wszyscy studenci PWSZ w Elblągu. 

  

E-learning 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
dydaktycznej PWSZ w Elblągu 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dnia 26 
listopada 2009 r. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości, która pozwoli na zrealizowanie inwestycji w 
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski inwestycja pt. 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr 
nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowo-
czesne technologie informatyczne. Inwestycja, na kwotę 26 mln 
złotych, pozwoli na stworzenie nowoczesnej bazy naukowo-
dydaktycznej, w tym 17 nowoczesnych laboratoriów, działających w 
obszarze ochrony środowiska, elektrotechniki i technologiczno-
eksploatacyjnym oraz eksploatacji i zarządzania sieciami komputero-
wymi. Dzięki zespołom laboratoriów, jak i zwiększeniu powierzchni 
dydaktycznych, możliwe będzie dostosowanie ofert kształcenia do 
obecnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy w województwie. 
Poprawa jakości zasobów ludzkich, przyszłych i obecnych kadr, bę-
dzie możliwa poprzez wprowadzenie nowych kierunków, unowo-
cześnienie istniejących oraz dostosowanie ich do wymagań rynku. 
Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej, ponieważ 
umożliwi Uczelni włączenie się do nowoczesnych infrastruktur ba-
dawczych, w tym szerokopasmowej ogólnopolskiej sieci optycznej 
PIONIER. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osią-
gnięcie wskaźników w zakresie liczby obiektów dydaktycznych wy-
posażonych w sprzęt naukowo-badawczy, wartości wyposażenia 
naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych, a także umożli-
wi podjęcie działań związanych z badaniami nowoczesnych techno-
logii, obejmujących obszary: badań naukowych (e-science), kształce-
nia (e-learning), treści cyfrowych (e-content), informatyzacji instytucji 
rządowych i samorządowych (e-government), wsparcia współpracy 
regionalnej (e-region). 

Instytut Informatyki Stosowanej 

     Kolejnym założeniem projektu jest adaptacja pomieszczeń w 
budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 na potrzeby zespołu labora-
toriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi. W 
wyniku powyższych prac nastąpi wyposażenie 3 laboratoriów i 
studia medialnego oraz 2 sal dydaktycznych w systemy audiowi-
zualne. Poprzez modernizację całej infrastruktury sieciowej pod 
kątem integracji z siecią PIONIER oraz budowę i modernizację sal 
wykładowych i laboratoryjnych nastąpi budowa i wdrożenie sys-
temu zdalnego nauczania (e-learning) w Uczelni.  

W wybudowanym w latach 
70. budynku przy ul. Grun-
waldzkiej przeprowadzona 
zostanie przebudowa sal 
dydaktycznych, termomo-
dernizacja całego budynku i 
podłączenie całego obiektu 
do sieci szybkiego przesyłu 
danych. Modernizacja obej-
mie także m.in. wybudowa-
nie podjazdów, dodatkowej klatki schodowej i windy ułatwiają-
cych dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. W planie 
znajduje się również zagospodarowanie terenu wokoło budynku. 
Przebudowa obejmie swoim zakresem także adaptację pomiesz-
czeń na laboratoria dla kierunku Budownictwo, rozbudowę biblio-
teki wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także adaptację po-
mieszczeń na nowe sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.  

Instytut Politechniczny i Ekonomiczny 

Wizualizacja projektu opracowana przez mgr inŜ. arch. Małgorzatę 
Paszyn - LOCUM Spółka komandytowa. 
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W życiu każdej uczelni wyższej szczególna rola 
przypada kontaktom zagranicznym. To dzięki związkom z 
innymi ośrodkami szkolnictwa wyższego za granicą powstają 
nowe inicjatywy dydaktyczne, naukowe oraz wspólne progra-
my badawcze, kształtują się więzi formalne między instytucja-
mi, ale i więzi osobiste, swoiste przyjaźnie naukowe i zawo-
dowe. Kontakty międzynarodowe pozwalają na stałe weryfi-
kacje planów studiów i programów kształcenia, stwarzają 
możliwość ich dostosowania do światowych trendów oraz 
wymogów zmieniającego się otoczenia techniczno-
technologicznego, ekonomicznego, edukacyjnego i organiza-
cyjnego. Wymiana informacji umożliwia również praktyczną 
współpracę środowisk twórczych, dzięki której naukowa 
prawda jest fundamentem rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko 
w wymiarze regionalnym, krajowym lecz również globalnym. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w 
pełni zdaje sobie sprawę z wagi współpracy zagranicznej, 
dlatego podejmuje działania służące nawiązywaniu kontak-
tów międzynarodowych oraz wprowadza różne programy 
służące studentom. 

Współpraca z uczelniami zagranicznymi w ramach Erasmusa: 

• Károly Róbert Főiskola (Károly Róbert College) (Węgry), 

• Uniwersytet w Liepaji (Łotwa), 

• Fachhochschule Lausitz (Niemcy), 

• Fachhochschule Stralsund (Niemcy), 

• Hochschule Wismar (Niemcy), 

• Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja), 

• Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania), 

• Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania) 

• Universitatea de Vest din Timişoara (Rumunia) 

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Czechy)  

 Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w 
krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie 
międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspie-
ranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 
Kraje uczestniczące w programie Erasmus: 27 krajów Unii 
Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. 

Poprzez udział w programie LLP Erasmus PWSZ w Elblągu 
oferuje studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i nie-
stacjonarnych niepowtarzalną okazję przeżycia niezapomnia-

nych przygód, doskonalenia języka obcego oraz zdobycia cennych 
doświadczeń zawodowych. 

      Wyjeżdżający na Erasmusa student ma zapewnione: 

♦  stypendium, 

♦  brak opłat czesnego w uczelni zagranicznej, 

♦  bezpłatny kursu języka obcego, 

♦  doświadczenie gwarantujące lepszy start na rynku pracy, 

♦  poznanie nowych kultur, 

♦  wsparcie w przygotowaniach do wyjazdu, 

♦  poznanie ludzi z różnych zakątków świata. 

 

 Możliwość pogłębienia wykształcenia w zagranicznej uczel-
ni, korzystanie z jej dorobku naukowego oraz porównanie systemu 
kształcenia to niepowtarzalna szansa z której mogą skorzystać nasi 
studenci. Dobrze rozwinięta współpraca Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej z uczelniami w całej Europie, umożliwia erasmusowcom 
możliwość odbycia części studiów w zagranicznych uczelniach od 
Hiszpanii aż po Łotwę. W ramach programu Uczelnia proponuje 
studentom wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Belgii, 
Rumunii, na Węgry, Łotwę i Słowację. 

 Studia to między innymi przygotowanie do przyszłej kariery 
zawodowej. W dzisiejszych czasach, gdy świat dąży do międzynaro-
dowej wspólnoty gospodarczej, PWSZ w Elblągu dba o to by jej 
studenci bez trudu odnajdywali się na światowym rynku pracy. 
Uczelnia daje niepowtarzalna szansę wyjazdu na staże i praktyki 
zagraniczne, trwające od 3 do 12 miesięcy. Każdy praktykant może 
spróbować własnych sił lub skorzystać z pomocy Uczelni w znalezie-
niu zagranicznego przedsiębiorstwa.  

Zdobyte podczas praktyk cenne doświadczenia w przyszłości zaowo-
cuje pozyskaniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. 
    

mgr Justyna Kościuk  
Biuro Rektora 

Erasmus – nowe moŜliwości 

 PWSZ w Elblągu podpisała cztery nowe umowy o współ-
pracy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Erasmus. 
Umowy te dotyczą wymiany studentów, kadry dydaktycznej oraz 
pracowników administracji. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu organizuje po raz drugi konkurs internetowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
województwa warmińsko-mazurskiego z matematyki. Ze względu na obowiązkową maturę z matematyki w 
roku 2010, szczególnie gorąco zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie. Głównym celem 
konkursu jest podniesienie umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także 
zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów przez tych uczniów na kierunkach technicznych. Trzy etapy 
tego konkursu odbywają się przez Internet, a czwarty etap – finał odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Elblągu w Instytucie Informatyki Stosowanej. Szczegóły dotyczące przebiegu zawarte są w 
Regulaminie,  który będzie dostępny na stronie: http://konkursmatematyczny.pwsz.elblag.pl. 

                                                                                                                                Konkurs będzie trwał od lutego do czerwca 2010 roku.Konkurs będzie trwał od lutego do czerwca 2010 roku.Konkurs będzie trwał od lutego do czerwca 2010 roku.Konkurs będzie trwał od lutego do czerwca 2010 roku. 
Trzy etapy tego konkursu odbędą się poprzez platformę internetową przygotowaną w ramach pracy inżynierskiej studentów Instytutu 
Informatyki Stosowanej: Macieja Karnasa i Dawida Mausa.  

W pierwszej edycji w I etapie udział wzięło 644 uczniów. Do rozwiązywania zadań II etapu zostało zakwalifikowanych 262 
uczniów, natomiast do etapu III mogło przystąpić 111 uczniów. Do finału ostatecznie zakwalifikowało się 55 uczniów, w tym 35 ze 
szkół z terenu miasta Elbląga, 5 z powiatu Ostróda, 4 z powiatu Braniewo, 4 z powiatu Działdowo, 3 z powiatu Iława, 3 z powiatu 
Nowe Miasto Lubawskie, 1 z powiatu ziemskiego Elbląg. 
W konkursie  będzie można wygrać wiele atrakcyjnych nagród w kategoriach:  

•   uczniowie (najlepszy uczeń, który w finale zdobędzie największą liczbę pkt.)  

•   nauczyciele (nauczyciel najlepszego ucznia i nauczyciel, których uczniowie w finale zdobędą 
najwięcej pkt.)  

•   szkoła (szkoła, której uczniowie zdobędą najwięcej pkt. w finale) 
Główną nagrodą będzie, jak w ubiegłej edycji, markowy laptop.Główną nagrodą będzie, jak w ubiegłej edycji, markowy laptop.Główną nagrodą będzie, jak w ubiegłej edycji, markowy laptop.Główną nagrodą będzie, jak w ubiegłej edycji, markowy laptop.    

W tym roku honorowy patronat nad konkursem obejmie wybitny matematyk, honorowy 
obywatel miasta Elbląga prof. Henryk Iwaniecprof. Henryk Iwaniecprof. Henryk Iwaniecprof. Henryk Iwaniec, fundator głównej nagrody. Pan prof. Henryk Iwaniec 
jest światowej sławy matematykiem, specjalizującym się w teorii liczb pierwszych. Nasz honorowy 
patron, elblążanin z urodzenia, jest również absolwentem Technikum Mechanicznego w Elblągu. Dla organizatorów konkursu, miasta a 
przede wszystkim dla uczestników jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt mieć takiego patrona i fundatora głównej nagrody.  

Organizatorzy pragną również podziękować zeszłorocznym fundatorom nagród bez których I edycja internetowego konkursu 
nie doszłaby do skutku. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim elbląskim firmom i instytucjom:  

♦     OPEGIEKA, a w szczególności Prezesowi Florianowi Romanowskiemu, 

♦     Alstom Power, a w szczególności Prezesowi Tomaszowi Romanowskiemu 

♦     Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym 
 

 Podziękowania należą się również naszemu Patronowi obu edycji konkursu: Elbląskiej Fundacji Akademickiej, a w szczególno-

ści Prezesowi Władysławowi Mańkutowi, która ufundowała specjalną nagrodę jak i aktywnie pomogła w pozyskiwaniu sponsorów i 

organizacji całego przedsięwzięcia. Podziękowania również kierujemy do starostw powiatowych, które ufundowały nagrody dla 

swoich uczniów. 
        Instytut Informatyki Stosowanej 

Uwaga Konkurs ! 

 Już w obecnym roku akademickim pierwsi studenci mogą pojechać na studia do dwóch hiszpańskich i jednej czeskiej uczelni: 
Uniwersytetu Katalońskiego, a także Uniwersytetu Kastylia-La Mancha oraz do Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Na studia 
do Barcelony mogą wyjechać studenci kierunków Elektrotechnika, Mechanika i budowa maszyn a także Informatyka. Natomiast na 
studia na Uniwersytecie Kastylia-La Mancha mogą udać się studenci kierunków: Elektrotechnika oraz Mechanika i budowa maszyn. Od 
roku akademickiego 2010/2011 studenci Ekonomii i Filologii mogą wyjechać na studia do Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze w 
Rumunii. Wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Programu Erasmus to świetna okazja aby poznać obcą kulturę, zdobyć doświad-
czenie, międzynarodowe kontakty, udoskonalić swoją znajomość języka obcego jak również zwiedzić piękne miejsca i  przeżyć nieza-
pomnianą przygodę.                           

mgr Aleksandra Thiede 
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    W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu działa Akademicki W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu działa Akademicki W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu działa Akademicki W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu działa Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie Uczelnia realizuje projekt „Przedsiębiorczy żak Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie Uczelnia realizuje projekt „Przedsiębiorczy żak Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie Uczelnia realizuje projekt „Przedsiębiorczy żak Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie Uczelnia realizuje projekt „Przedsiębiorczy żak 
––––    Pomysł na własny biznes”. Organizowane są szkolenia, które pomogą założyć zain-Pomysł na własny biznes”. Organizowane są szkolenia, które pomogą założyć zain-Pomysł na własny biznes”. Organizowane są szkolenia, które pomogą założyć zain-Pomysł na własny biznes”. Organizowane są szkolenia, które pomogą założyć zain-
teresowanym studentom działalność. O ofercie inkubatora, jego możliwościach w teresowanym studentom działalność. O ofercie inkubatora, jego możliwościach w teresowanym studentom działalność. O ofercie inkubatora, jego możliwościach w teresowanym studentom działalność. O ofercie inkubatora, jego możliwościach w 
teorii, jaki i w praktyce rozmawiamy z Marcinem Kopczyńskim, absolwentem PWSZ, teorii, jaki i w praktyce rozmawiamy z Marcinem Kopczyńskim, absolwentem PWSZ, teorii, jaki i w praktyce rozmawiamy z Marcinem Kopczyńskim, absolwentem PWSZ, teorii, jaki i w praktyce rozmawiamy z Marcinem Kopczyńskim, absolwentem PWSZ, 
beneficjentem poprzedniej edycji AIP i właścicielem agencji interaktywnej Rewi-beneficjentem poprzedniej edycji AIP i właścicielem agencji interaktywnej Rewi-beneficjentem poprzedniej edycji AIP i właścicielem agencji interaktywnej Rewi-beneficjentem poprzedniej edycji AIP i właścicielem agencji interaktywnej Rewi-
zja.net.zja.net.zja.net.zja.net. 

Co to jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i jak działa?Co to jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i jak działa?Co to jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i jak działa?Co to jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i jak działa?    

     Marcin KopczyńskiMarcin KopczyńskiMarcin KopczyńskiMarcin Kopczyński: – AIP w elbląskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej jest 
inicjatywą Uczelni, która powstała, by wspierać przedsiębiorczych studentów. Oferuje – po 
pierwsze i najważniejsze – wsparcie merytoryczne. W momencie, gdy student przychodzi 
ze swoim pomysłem na biznes czy na założenie firmy, działalności lub jakiegoś konkretne-
go działania, otrzymuje rzetelną informację na temat tego, co może zrobić, jaka forma 
działalności będzie mu najbardziej odpowiadała. Dowie się też, czy są jeszcze jacyś inni studenci, którzy wcześniej zgłosili się do inkubatora, 
a z którymi mógłby działać wspólnie. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje miejsce na biuro, wyposażenie, sprzęt i oprogramowa-
nie, czyli takie podstawowe zaopatrzenie firmy potrzebne do tego, aby mogła ona ruszyć. Inkubator przez cały czas „opieki” zapewnia do-
radztwo, czy to właśnie merytoryczne, odnośnie samej działalności, czy prawne lub z zakresu księgowości – korzystając ze specjalistów, 
którzy pracują w PWSZ lub z zewnątrz. AIP organizuje mnóstwo szkoleń. Aktualnie prowadzony jest program POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, 
organizowane są kursy dla studentów z dziedziny przedsiębiorczości, prawa i zarządzania przedsiębiorstwem. 

Jakie jest zainteresowanie studentów takimi szkoleniami i samym programem?Jakie jest zainteresowanie studentów takimi szkoleniami i samym programem?Jakie jest zainteresowanie studentów takimi szkoleniami i samym programem?Jakie jest zainteresowanie studentów takimi szkoleniami i samym programem?    

  MKMKMKMK – Tak naprawdę, to pytanie powinno być skierowane bezpośrednio do osób zarządzających AIP. Jednak z własnego doświadczenia 
wiem, że chętnych było bardzo dużo, choćby za czasów, kiedy sam jeszcze studiowałem. Rok przede mną studenci kończący informatykę w 
Instytucie Informatyki Stosowanej założyli firmę, nasz rocznik również. Więc można powiedzieć, że odbywało się to cyklicznie. Czy w tym 
roku też tak będzie, tego nie wiem. Z racji tego, że jestem beneficjentem programu, chętni zgłaszają się też do mnie, są to znajomi i studen-
ci, których nie znam. Wszyscy pytają, jakie są możliwości i co inkubator zapewnia. Więc myślę, że zainteresowanie jest spore. 

Marcin Kopczyński, absolwent PWSZ w Elblągu 

Wywiad z  Marcinem Kopczyńskim – absolwentem 
PWSZ w Elblągu na temat Akademickiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości. 

 "Przedsiębiorczy żak – pomysł na własny biznes" to projekt, który został oceniony 
jako jeden z najlepszych projektów na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, w konkursie 
zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt opracował mgr Łukasz Żo-

łędziewski, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego przy PWSZ w Elblągu. Dofinansowanie AIP PWSZ w Elblągu 
przez Ministerstwo pozwoli na lepszy rozwój jego działalności. W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone bezpłatne szkolenia 
dla zainteresowanych studentów z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości i prawa. Oprócz szkoleń fundusze przeznaczone zostały na zakup 
sprzętu oraz wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych. Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębior-
czości wśród młodych ludzi. Współpraca z AIP przynosi wiele korzyści. Nie tylko ułatwia start młodego przedsiębiorcy dzięki oferowanemu 
wsparciu, ale również dba o jego interesy do momentu pełnego usamodzielnienia się na rynku. Dzięki współpracy z AIP studenci nie reje-
strują działalności gospodarczej i nie płacą składki ZUS. Mogą korzystać z nowocześnie wyposażonego biura oraz z pomocy księgowej i 
prawnika. To AIP dba o zamówienia dla nich i kontakty z firmami, jak również o promocję ich działalności. Dzięki organizowanym szkole-
niom podnoszą swoje kwalifikacje. 

Biuro Rektora 

„Przedsiębiorczy Ŝak – pomysł na własny biznes” 
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Ile trwa „opieka” inkubatora nad młodą firmą?Ile trwa „opieka” inkubatora nad młodą firmą?Ile trwa „opieka” inkubatora nad młodą firmą?Ile trwa „opieka” inkubatora nad młodą firmą?    

  MKMKMKMK – Według aktualnego statusu pierwszym okresem jest rok, następnie można przedłużyć umowę na kolejny rok. Trzeba to jednak 
uzasadnić, udowadniając na przykład, że firma nie jest gotowa wyjść bezpośrednio na rynek i chciałaby dłużej korzystać z tej pomocy. 
Można to więc przedłużyć do dwóch lat. W wyjątkowych sytuacjach – bo jest też taka klauzula – pomoc inkubatora może trwać nawet 
trzy lata. Ale to jest już rozpatrywane indywidualnie, nie ma odgórnych zasad. Władze Uczelni, czy osoby bezpośrednio zarządzające 
inkubatorem, zawsze starają się dostosować wszystko tak, aby pomóc firmie i temu konkretnemu studentowi-przedsiębiorcy. Nic nie 
dzieje się z automatu. 

Skończył Pan informatykę, założył pan firmę informatyczną Skończył Pan informatykę, założył pan firmę informatyczną Skończył Pan informatykę, założył pan firmę informatyczną Skończył Pan informatykę, założył pan firmę informatyczną ––––    jakie jeszcze dziedziny wspiera Akademicki Inkubator Przedsiębior-jakie jeszcze dziedziny wspiera Akademicki Inkubator Przedsiębior-jakie jeszcze dziedziny wspiera Akademicki Inkubator Przedsiębior-jakie jeszcze dziedziny wspiera Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości?czości?czości?czości?    

  MK MK MK MK – Na razie powstały dwie firmy w ramach inkubatora, było to Flusso i teraz my, czyli Rewizja.net. My działamy od ponad roku. 
Flusso wyszło już z inkubatora akademickiego i przeszło do inkubatora miejskiego, a teraz – z tego, co mi wiadomo – połączyli się z 
inną firmą działającą na rynku. Ale tak, zdecydowanie są to informatycy. Może przez to, że jest to dość ścisła dziedzina, która bardzo 
szybko znajduje nabywców i studenci tych kierunków są poszukiwani na rynku pracy. Zamiast iść do kogoś robić konkretne rzeczy, moż-
na założyć własną firmą, która będzie te usługi wykonywała. Jeszcze żaden inny instytut nie „urodził” firmy...  

Być może nie ma zapotrzebowania na inne branże?Być może nie ma zapotrzebowania na inne branże?Być może nie ma zapotrzebowania na inne branże?Być może nie ma zapotrzebowania na inne branże?    

  MK MK MK MK – Może nie tyle o samo zapotrzebowanie tu chodzi. Ale, powiedzmy sobie, biorąc jako przykład Instytut Pedagogiczno - Językowy, 
czy potencjalny nauczyciel założy własną firmę? Tłumacz – może bardziej. Ale instytut nie kształci tłumaczy. Większe szanse mają stu-
denci politechniki. Osoby kończące kierunki techniczne już bardziej mogłyby założyć własną działalność związaną właśnie z tworzeniem 
projektów technicznych czy doradztwem, ale wolą – i tak jest zdecydowanie łatwiej – znaleźć pracę w innym przedsiębiorstwie. To jest 
mniejsze ryzyko. Założenie własnej firmy zawsze wiąże się z dość dużym ryzykiem.  

Pan jako beneficjent AIP dokładnie wie, jak wygląda to w praktyce. Co mógłby Pan powiedzieć studentom, żeby zachęcić ich do Pan jako beneficjent AIP dokładnie wie, jak wygląda to w praktyce. Co mógłby Pan powiedzieć studentom, żeby zachęcić ich do Pan jako beneficjent AIP dokładnie wie, jak wygląda to w praktyce. Co mógłby Pan powiedzieć studentom, żeby zachęcić ich do Pan jako beneficjent AIP dokładnie wie, jak wygląda to w praktyce. Co mógłby Pan powiedzieć studentom, żeby zachęcić ich do 
udziału w programie i założenia własnej działalności?udziału w programie i założenia własnej działalności?udziału w programie i założenia własnej działalności?udziału w programie i założenia własnej działalności?    

  MKMKMKMK    – Jest ogólna oferta inkubatora mówiąca, że jest on w stanie zapewnić, tak jak mówiłem na początku, pomieszczenie biurowe, 
wyposażenie tego pomieszczenia, potrzebny sprzęt i oprogramowanie. I tak właściwie potrzebna jest już tylko osoba, która by tym za-
rządzała. Nic jednak nie jest narzucane. Przychodzimy i dostajemy pewien pakiet, w zależności od tego, w jakim okresie zgłosimy się do 
inkubatora i jakimi środkami on dysponuje, dostosowuje ofertę bezpośrednio do osoby. Ja na przykład skorzystałem tylko z pomieszcze-
nia plus kilka szafek na wystrój. Całe wyposażenie, sprzęt i komputery są własnością firmy, a nie inkubatora. Wszystko tak naprawdę 
zależy od tego, czego potrzebujemy. Wystarczy z pomysłem, jaki mamy na biznes czy na własną firmę, przyjść do inkubatora lub do 
władz Uczelni, przedstawić im swój projekt i potrzeby. Może się okazać, że Uczelnia rozszerzy swoją ofertę specjalnie na korzyść studen-
ta. Bo ten inkubator powstał dla studentów, a nie odwrotnie.  

Teraz POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, wcześniej STARTER Teraz POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, wcześniej STARTER Teraz POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, wcześniej STARTER Teraz POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, wcześniej STARTER –  AKADEMICKI DOPALACZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WĘDKA PRZEDSIĘ-AKADEMICKI DOPALACZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WĘDKA PRZEDSIĘ-AKADEMICKI DOPALACZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WĘDKA PRZEDSIĘ-AKADEMICKI DOPALACZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WĘDKA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI BIORCZOŚCI BIORCZOŚCI BIORCZOŚCI ––––    co może Pan powiedzieć o tych programach? co może Pan powiedzieć o tych programach? co może Pan powiedzieć o tych programach? co może Pan powiedzieć o tych programach?     

  MKMKMKMK – Są to programy wspierane ze środków Ministerstwa Gospodarki na aktywizację wśród studentów. W ramach tych programów 
organizowane są wszelkiego rodzaju szkolenia związane z biznesem – prawo, zarządzanie i przedsiębiorczość. To, że powstają kolejne 
programy, świadczy o zainteresowaniu studentów taką ofertą. A także o tym, że inkubator działa sprawnie i efektywnie.  

Skoro tak jest, to dlaczego do tej pory powstały tylko dwie firmy?Skoro tak jest, to dlaczego do tej pory powstały tylko dwie firmy?Skoro tak jest, to dlaczego do tej pory powstały tylko dwie firmy?Skoro tak jest, to dlaczego do tej pory powstały tylko dwie firmy?    

  MK MK MK MK – Zainteresowanie jest duże. I o tym świadczy choćby fakt, że pracownicy, którzy są zatrudnieni u mnie w firmie – sześć osób i 
trzech praktykantów – wszyscy mieli ten sam pomysł, ale nie każdy z nich zakładał oddzielną działalność. Tak jak mówiłem, osoba zgła-
szająca się do inkubatora otrzymuje informację, czy inne osoby również były tym tematem potencjalnie zainteresowane. Umożliwia to 
połączenie tych studentów. Jednoosobowa działalność jest ryzykowna i wszystko wtedy jest na głowie jednej osoby, gdy działa zespół, 
to jest lepiej. W przypadku Flusso to była jeszcze większa liczba osób, z tego co wiem, żeby założyć firmę, zintegrował się cały kierunek. 
Zakładanie kilku analogicznych działalności byłoby błędem, bo wszyscy konkurowaliby ze sobą, świadcząc te same usługi i na podob-
nym poziomie.  

Racja. Wiemy już jak student może skorzystać z inkubatora, a co ma z tego Uczelnia?Racja. Wiemy już jak student może skorzystać z inkubatora, a co ma z tego Uczelnia?Racja. Wiemy już jak student może skorzystać z inkubatora, a co ma z tego Uczelnia?Racja. Wiemy już jak student może skorzystać z inkubatora, a co ma z tego Uczelnia?    

        MK MK MK MK – Uczelnia wykorzystuje to w celach promocyjnych. Ambicją Uczelni jest, poza wykształceniem, dać absolwentowi łatwiejszy start 
w życie zawodowe. I to jest pewien element promowania tego. Ideą inkubatora było od początku zakładanie kół naukowych, aktywnie 
działających, w których studenci pracują razem, tworzą projekty komercyjne. Z koła naukowego wychodzą do inkubatora jako gotowa 
już firma. To jest po prostu kontynuacja planu nauczania PWSZ. Uczelnia ma konkretną wizję, żeby stworzyć specjalistów, a najlepszym 
dowodem na to, że wykształciła dobrych specjalistów, jest to, że oni sami mają firmy. Poza tym, że są zatrudniani w innych przedsię-
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  Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia 

studiów ubiegłorocznym absolwentom PWSZ w Elblą-

gu odbyło się 30 października 2009 roku. W uroczysto-

ści wzięli udział prorektor ds. kształcenia, dyrektorzy 

instytutów, promotorzy prac dyplomowych, zaproszeni 

goście, a także przewodnicząca Rady Studentów 

PWSZ. Ukończenie studiów to bardzo ważny moment 

w życiu każdego człowieka, zwieńczający ponad trzyletnią naukę. Studenci z dumą 

Dyplomatorium 2009 

„Młoda krew ratuje Ŝycie” 

 W dniu 3 grudnia 2009 r., w ramach ogólnopolskiej akcji PCK „Młoda Krew Ra-
tuje Życie" po raz kolejny na naszej Uczelni, został zorganizowany pobór krwi wspólnie 
przez Radę Studentów PWSZ i koło naukowe SENEKA .  
Koordynatorem akcji był student Paweł Nowicki. 
 Jak do tej pory była to największa liczba studentek i studentów, którzy oddali 
krew w ciągu jednej akcji na naszej Uczelni; aż 51 osób oddało krew pełną, z czego więk-
szość największą ilość czyli 450ml.  
Raz jeszcze należy podziękować wszystkim honorowym dawcą krwi, którzy oddając krew 
przyczynili się do ratowania życia innych ludzi.  

 
 

   Biuro Rektora 

biorstwach, zakładają też własne i odnoszą sukcesy. To jest super reklama dla Uczelni. Obopólna korzyść. 

 Na zakończenie proszę powiedzieć parę słów o swojej firmie, czym się konkretnie zajmujecie?Na zakończenie proszę powiedzieć parę słów o swojej firmie, czym się konkretnie zajmujecie?Na zakończenie proszę powiedzieć parę słów o swojej firmie, czym się konkretnie zajmujecie?Na zakończenie proszę powiedzieć parę słów o swojej firmie, czym się konkretnie zajmujecie?    

        MKMKMKMK – Rewizja.net jest agencją interaktywną. Świadczymy przede wszystkim usługi związane z kreowaniem wizerunku firmy w Internecie. 
Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla firm, ostatnio np. stworzyliśmy program dla niewielkiej warszawskiej 
firmy kurierskiej. Ukierunkowujemy się przede wszystkim na rynek ogólnopolski, a nie elbląski. Staramy się nie działać bezpośrednio na 
naszym bardzo już zagęszczonym rynku dlatego, że Elbląg jest niewielkim miastem, a ma sporo firm z obszaru reklamy i Internetu. My wy-
szliśmy poza granice – Kraków, Warszawa i inne większe miasta. Działamy już od prawie dwóch lat, możemy pochwalić się pewnymi suk-
cesami, m.in. wygranymi konkursami ogólnopolskimi.            

Biuro Rektora 
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Biuro Rektora 

Udział młodzieŜy „Ekonomika” w wykładach otwartych, w ramach współpracy z 
Instytutem Ekonomicznym PWSZ w Elblągu  

 W okresie od października do grudnia 2009 r., w ramach współpracy Instytutu Ekonomiczne-

go PWSZ w Elblągu z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu, odbyły się 

wykłady otwarte wygłoszone przez nauczycieli Instytutu Ekonomicznego: 

♦ 27 października 2009 r., wykład otwarty pt.: „Teoria zachowania konsumenta”„Teoria zachowania konsumenta”„Teoria zachowania konsumenta”„Teoria zachowania konsumenta”,    

który wygłosił dr Sławomir Grabowskidr Sławomir Grabowskidr Sławomir Grabowskidr Sławomir Grabowski,,,, 

♦ 12 listopada br. uczniowie ZSE uczestniczyli w wykładzie otwartym pt.: „Proces pro-„Proces pro-„Proces pro-„Proces pro-
jektowania promocji usług finansowych”jektowania promocji usług finansowych”jektowania promocji usług finansowych”jektowania promocji usług finansowych”, który wygłosił dr inż. Andrzej Osińskidr inż. Andrzej Osińskidr inż. Andrzej Osińskidr inż. Andrzej Osiński,    

♦ 2 grudnia br. odbył się wykład otwarty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Elblągu    pt.:    
„„„„Transformacja systemowa w Polsce Transformacja systemowa w Polsce Transformacja systemowa w Polsce Transformacja systemowa w Polsce ––––        aspekt polityczny”aspekt polityczny”aspekt polityczny”aspekt polityczny”, , , , który wygłosił dr dr dr dr 
Krzysztof SidorkiewiczKrzysztof SidorkiewiczKrzysztof SidorkiewiczKrzysztof Sidorkiewicz.... 

        W wykładach uczestniczyła młodzież z klas, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna. Dzięki udziałowi w wykładach 
otwartych młodzież miała możliwość rozwijania zdolności ogólnych, tj. spostrzegania myślenia, zdolności obserwacji, wyciągania wnio-
sków, kształcenia wyobraźni, twórczego działania i samodzielności.  

                                                                                  

mgr Teresa Pietrulewicz 
Instytut Ekonomiczny 

Dr inŜ. Andrzej Osiński 

odbierali dyplomy, świadomi, że osiągnęli sukces na rozpoczynającej się ścieżce kariery.  Życzymy im, aby mogli w pełni wykorzystać 

zdobyte podczas studiów kompetencje, a efekty kształcenia szybko przełożyły się na życie codzienne i zawodowe. 
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Student z pasją 

 Nowa sekcja Koła Naukowego „Humanitas” 

Studia i pasja nie muszą się wykluczać, a wręcz przeciwnie – dobrze gdy się łączą. 
Wśród studentów zawsze znajdzie się grupa osób szczerze zainteresowanych tematyką zajęć. 
Pogłębianie wiedzy z wybranego zakresu nie stanowi dla nich przykrego obowiązku, ale daje 
satysfakcję i umożliwia zrobienie życiowego kroku na przód.  

Tomasz Piaścik, student 4. roku kierunku Elektroenergetyka z informatyką techniczną 
PWSZ w Elblągu jest najlepszym tego przykładem.  
Tomasz od lat pasjonuje się modelarstwem sportowym. Od 1998 roku jest członkiem sekcji mode-
larskiej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku. Sekcja ta zajmuje się 
modelami ślizgów zdalnie sterowanych z napędem spalinowym. Są to modele łodzi z silnikami o 
pojemności od 3,5 do 15 cm2, a prędkość, którą mogą osiągnąć to nawet 100 km/h. 

 We wrześniu tego roku Tomasz rozpoczął swoją praktykę na niemieckiej uczelni Fachhochschule Stralsund w ramach programu 
ERASMUS, gdzie może realizować i spełniać marzenia. W wolnym czasie wraz ze studentami ERASMUS-a z innych krajów pracuje nad 

budową nowego pojazdu na konkurs w 2010 roku. „Pojazd, który budujemy napędzany jest wodo-
rem, zastosowane w nim ogniwo wodorowe o mocy 300 W zasila silnik elektryczny, który stanowi 
napęd pojazdu. Obecnie rekord świata to ok. 3800 km / 1 l paliwa. Wszystko, czego nauczyłem się 
przez lata przy budowie modeli zdalnie sterowanych pozwala mi obecnie na bardzo aktywny udział 
przy budowie pojazdu Shell Eco Marathon w Stralsundzie”.  
Zadaniem konkursu Shell Eco-marathon jest inspirowanie młodych projektantów i inżynierów z całe-
go świata do tworzenia nowych rozwiązań dla transportu.  
      W ciągu ostatnich lat Shell Eco-marathon urósł do rangi prawdziwie międzynarodowego przed-
sięwzięcia, które odbywa się zarówno w Europie, jak i w obu Amerykach. W tym roku Tomasz wraz z 
całym Team'em będzie uczestniczył w  zawodach Shell Eco Marathon w Niemczech a następnie w 
Malezji. 

Obecnie Tomasz zajmuje się pracą nad testami i modyfikacją ogniwa wodorowego. 
Związane jest to z programowaniem sterownika z uwzględnieniem zabezpieczeń, tak, aby uzy-
skać minimalne zużycie wodoru przy maksymalnej mocy. 

„W wolnym czasie pracuję też nad silnikiem elektrycznym, który będzie napędem no-
wego pojazdu, projektuję jego kształt, karoserię, którą sam wykonam, gdyż będzie ona z tego 
samego materiału jak kadłub modelu zdalnie sterowanego. Po raz kolejny moje doświadczenia 
na coś się przydadzą” –  mówi Tomek. 

 Modelarstwo, którym zajmuje się nasz uzdolniony student stało się już konkurencją 
sportową. Organizowane są zawody strefowe w Polsce, z finałem Mistrzostw Polski. Raz na dwa 
lata organizowane są Mistrzostwa Świata.  

Tomasz ma już na swoim koncie wielokrotne I, II, III miejsca w zawodach strefowych oraz tytuł Mistrza Polski w kategorii FSR-V 
3,5. Jak widać pasja Tomasza coraz bardziej łączy się z zawodem.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.     
mgr Aleksandra Thiede 

Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” wzbogaciło się o kolejną sekcję. Oprócz sekcji językoznawczej i pedagogicznej utworzono 
sekcję dziennikarską. Liczy ona około 10 osób, które spotykają się, by pisać i korygować artykuły oraz składać zebrany materiał w spójną 
całość. Opiekę edytorską i merytoryczną sprawuje dr Katarzyna Jarosińska-Buriak. W minionym roku akademickim odbyło się 30 półtorago-
dzinnych spotkań. Zaowocowały one wydaniem dwóch numerów gazetki akademickiej „Jeżem po szosie”–  w styczniu i maju 2008 r. (w 
nakładach kolejno 400 i 500 egzemplarzy, kolportowanych w środowisku studenckim). 

Studenci w swoich artykułach poruszali różną tematykę –  od muzyki i sportu, filmu i gier komputerowych, poprzez relacje z imprez 
akademickich oraz podróży naukowych i wywiady z pracownikami Uczelni, aż po publikowanie własnej poezji, opowiadań oraz szkiców 



 Dnia 17 listopada 2009 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbyła 
się konferencja pt. „Warto czytać”. Jej organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Elblągu.  Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. nauczy-
ciele, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz studenci. 

 Głównym założeniem konferencji było ukazanie znaczenia procesu czytania w każ-
dym wieku. Referaty przedstawione podczas konferencji udowadniały, że książka pomaga 
przezwyciężać lęki, pokonywać słabości, tym samym podpowiada jak żyć. 

 
Katarzyna Dąbkowska 

               studentka III roku Filologii polskiej 

  
 Konferencja promująca czytelnictwo i biblioterapię była wyjątkowo interesująca. Skierowana do wszystkich poruszała 
problem ostatnich lat – stosunek człowieka do książki w ogóle. Szczególnie jednak wskazywała na użyteczność książki w terapii pedago-
gicznej.  
 Najciekawszym wystąpieniem było, moim zdaniem, wystąpienie Pani Ewy Nowak „Bohater literacki, czyli Ty”. Autorka przesta-
wiła relację, jaka zachodzi między książką a czytelnikiem. Jej zdaniem czytamy (i także piszemy) bo jesteśmy samolubni, bo… po prostu 
chcemy się dowiedzieć „co będzie dalej”. 
 Autorka wystąpienia przekonywała, że zamiłowanie do książek wynosimy z domu. Tam uczymy się cenić literaturę i tam spoty-
kamy się z nią po raz pierwszy. Książka to doskonałe narzędzie terapeutyczne, każdy kontakt z nią gwarantuje przeżycie katharsis. Książ-
ki kształtują naszą osobowość i system wartości, z tego powodu lektura kierowana do dzieci i młodzieży powinna być szczególnie sta-
rannie dobrana. Wyjątkowe w naszym kontakcie z książką jest to, że sami – zupełnie nieświadomie – stosujemy biblioterapię: często 
sięgamy po książki wielowątkowe, odbijające naszą rzeczywistość, opisujące nurtujące nas problemy... Jak twierdzi Pani Ewa Nowak, 
każdy ma w sobie tak zwaną intuicję rozwojowo-czytelniczą. Jest to rodzaj ochrony przed książkami „nie do zniesienia” (poruszającymi 
zbyt trudne dla nas problemy, zbyt skomplikowane tematy itp.). Dzięki tej intuicji odrzucamy książki, które mogą nam „zaszkodzić”, dla-
tego – przekonywała autorka – nie trzeba się bać trudnych książek…  
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Studenci o biblioterapii 

artystycznych. Wydawnictwa te spotkały się z przychylnym przyjęciem i dużą aprobatą społeczności studenckiej. Dzięki nim żacy mieli 
szansę poczuć duchową więź z Uczelnią oraz uzyskali kolejną możliwość utożsamiania się z bracią akademicką. Rozwój warsztatu 
dziennikarskiego redaktorów poprzez cotygodniowe zajęcia można zaobserwować w publikowanych artykułach. 

W czerwcu 2009 r. pożegnano grupę twórców dotychczasowego oblicza gazetki. Ukonstytuował się nowy zespół redakcyjny, 
który z równym entuzjazmem i nowymi pomysłami rozpoczął działanie w październiku 2009 r., zmieniając nieco formułę pisania i jego 
tytuł na „PWSZ PROJECT”. 

Aktualnie jest już wydany podwójny świąteczny numer „PWSZ PROJECT”. 

Redakcja „PWSZ PROJECT” 



Za sprawą decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowaniu kosztów licencji krajowej do baz Elsevier, Springer i 
Web of Knowledge od nowego roku będziemy mogli korzystać z tych zasobów w czytelniach Biblioteki Uczelnianej. Trzy krajowe licencje 
akademickie będą udostępniane na podstawie umów zawartych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Kompu-
terowego (ICM) z wydawcami. 

 Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępniane w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS). Licencja krajowa 
Elsevier umożliwi dostęp do 1650 czasopism z listy Science Direct Freedom Collection i obejmie roczniki od 1995 r. po bieżące.  

 Licencja krajowa Springer pozwoli na dostęp do około 1140 czasopism tego wydawcy z rocznikami od 1997 r. Dostęp do 725 
nowych tytułów lub czasopism przejętych od innych wydawców po 2006 r. i starszych archiwaliów będzie zależał od poziomu finansowania 
przez MNiSW.  

Licencja Web of Knowledge będzie obejmowała pakiet Web of Science zawierający trzy bazy abstraktowo-bibliometryczne tzw. 
indeksy cytowań Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) od 2009 
r. oraz roczniki bieżące baz Conference Proceedings Citation Index i  Journal Citation Report. 

Indeksy cytowań zawierają abstrakty  - podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się 
na liście Master Journal List tzw. liście filadelfijskiej, która obejmuje 10000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1990 r. z 
zakresu nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 z zakresu nauk społecznych oraz AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 
r. z zakresu nauk humanistycznych. 

Informacja z ICM  
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/plan.html 

 
 Zachęcam do korzystania z dostępów testowych do baz, które pojawiają się w ofercie Biblioteki. Do połowy lutego 2010 r. firma 
Smart Education udostępnia nam poprzez stronę internetową kolekcję Books24x7, na którą składają się książki światowych wydawców m.in. 
Cambridge University Press, Center for Creative Leadership, Elsevier Science & Technology Books, Harvard Business Press, Jon Wiley & Sons, 
Management Koncept, McGraw-Hill, Microsoft Press, Oxford University Press, Project Management Institute, Stanford University Press. Zawar-
tość tej kolekcji to ponad 16 tysięcy pozycji w sześciu tematycznych działach : finanse, biznes, nauka i technika, informatyka, obsługa kompu-
tera i aplikacji biurowych, zdrowie. 

 W czytelniach mamy stały dostęp do Sytemu Informacji Prawnej LEX Sigma, który zawiera ok. 620000 metryk i ujednolicone teksty 
aktów prawnych Dz.U., M.P. wraz z ich wersjami historycznymi. Ważnym elementem tej bazy są pisma urzędowe ministerstw, centralnych 
urzędów administracji, izb i urzędów skarbowych oraz innych podmiotów administracji publicznej. Baza zawiera również wzory umów i pism 
procesowych, akty korporacyjne oraz kalkulatory. 

 W listopadzie 2009 r. udostępnialiśmy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H.Beck. Przez miesiąc czytelnicy korzy-
stali m.in. z dostępu do pełnych tekstów i monografii oraz elektronicznych wersji wszystkich komentarzy Wydawnictwa C.H.Beck. 

 Biblioteka oferuje również dostęp on-line do czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT oraz Gazety Prawnej. 

 

 mgr Janina Szadkowska  
Dyrektor Biblioteki PWSZ w Elblągu  
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O książkach warto rozmawiać z innymi, poszukiwać nowych interesujących tytułów, porównywać spostrzeżenia i wymieniać opinie… 

Moim zdaniem było to najlepsze wystąpienie, ponieważ z jednej strony oczarowała mnie postać Pani Ewy Nowak – pisarki i peda-
goga-terapeuty w jednym. Osoby niezwykłej, zakochanej w książkach i głęboko z nimi związanej. Pomogła mi zrozumieć moje „uzależnienie” 
od książek, moje ucieczki w ten „inny świat”, gdy codzienność staje się nie do wytrzymania. Pokazała, że wielu ludzi tak robi i że jest to swo-
isty skarb. Zrobiła wiele by wyjaśnić, nawet przeciwnikom czytania, jak wielki jest wpływ książek na ludzkie życie. 

 

        Anna Torłopp  

studentka III roku Filologii polskiej 

Biblioteka Wirtualna w PWSZ w Elblągu  
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 W bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Elblągu od 2007 r. działa zintegrowany system obsługi biblioteki SOWA2/
MARC21. System umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych takich jak gromadzenie zbiorów (zwartych i ciągłych), kata-
logowanie (opracowanie) różnorodnych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory specjalne i in.), wyszukiwanie i zestawianie 
informacji o posiadanych zbiorach (poprzez sieć lokalną i Internet), ewidencje posiadanych zbiorów (system kodów kreskowych) oraz udo-
stępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie).  

Katalog biblioteczny SOWA 2 dostępny jest w Internecie pod adresem: www.bu.pwsz.elblag.pl, lub na stronie domowej Uczelni : 
www.pwsz.elblag.pl. 

Katalog umożliwia wszystkim osobom swobodne przeglądanie zasobów biblioteki za pośrednictwem Internetu oraz sprawdzenie dostępno-
ści i lokalizacji danej książki w bibliotece (BU1- biblioteka przy ul. Grunwaldzkiej 127, czy BU2 – oddział przy ul. Czerniakowskiej 22). 

Wyszukiwanie w katalogu :Wyszukiwanie w katalogu :Wyszukiwanie w katalogu :Wyszukiwanie w katalogu :    

Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie proste – umożliwia wyszukanie wg jednej z następujących kategorii:    

*tytuł 

*nazwisko i imię 

*hasło przedmiotowe itd.  

Wyszukiwanie złożone Wyszukiwanie złożone Wyszukiwanie złożone Wyszukiwanie złożone - umożliwia prowadzenie wyszukiwania poprzez jednoczesne wybranie kilku kategorii i połączenie ich jednym z 
trzech operatorów: „i” , „lub”, „oprócz”. Pozwala także na wyszukiwanie z tzwwyszukiwanie z tzwwyszukiwanie z tzwwyszukiwanie z tzw. maskowaniem.maskowaniem.maskowaniem.maskowaniem.    

W takim przypadku w oknie wyszukiwawczym należy wpisać tylko rdzeń słowa rozszerzony o znak „*” (np. pedagog*) i wybrać odpowied-
nia kategorię. W efekcie otrzymuje się opisy dokumentów, w których występują szukane terminy. 

Z początkiem roku akademickiego 2009/2010 biblioteka PWSZ w Elblągu uruchomiła nową usługę – zamawianie i rezerwowanie 
książek przez Internet.  
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 W 2009 roku periodyk „Rozprawy Naukowe i Zawodowe 
PWSZ w Elblągu” znalazł się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów za umieszczoną w nim publi-
kację. Do tej pory ukazało się siedem Zeszytów Rozpraw, w których 
każdy z instytutów umieszcza teksty reprezentatywne dla specyfiki ich 
działalności.  

W przygotowaniu jest już kolejny – 8. Zeszyt, w którym zebrane będą 
rozprawy pracowników z Instytutu Informatyki Stosowanej oraz Instytu-
tu Politechnicznego. 

 

mgr Aleksandra Thiede 

Rezerwowanie Rezerwowanie Rezerwowanie Rezerwowanie –  rozumiane jest jako „odłożenie” dla czytelnika dostępnego w danej chwili egzemplarza wskazanej pozycji katalogowej. 

ZamówienieZamówienieZamówienieZamówienie – dotyczy pozycji katalogowej, której wszystkie egzemplarze w danej chwili są wypożyczone. Złożenie zamówienia powoduje 
wpisanie czytelnika do kolejki po wybraną pozycją (może oczekiwać kilku czytelników). Z chwilą kiedy książka zostanie zwrócona do bibliote-
ki, będzie zarezerwowana dla pierwszego czekającego na nią czytelnika. Usługa ta uruchamiana jest od godz. 16.00 do godz. 8.00 dnia 
następnego. W obu przypadkach pozycje zarezerwowane czekają do odbioru 2 dni robocze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchomiony ostatnio moduł rezerwowania i zamawiania dokumentów daje czytelnikom możliwość korzystania z katalogu bibliotecznego z 
każdego miejsca i o każdej porze za pośrednictwem Internetu. 
Mamy nadzieję, że podniesie to jakość naszych usług z korzyścią dla czytelników biblioteki. 

 

mgr Iwona Osmólska  
Biblioteka PWSZ w Elblągu  

„Ksi ąŜka i moŜliwość 

czytania, to jeden z 

największych cudów 

ludzkiej cywilizacji.” 

Maria Dąbrowska 

(1889-1965) 

Przyznane punkty za „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” 


