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Spokojnych i pogodnych  

Świąt Bożego Narodzenia 

 spędzonych w rodzinnej atmosferze  

oraz  

powodzenia w nadchodzącym 

 Nowym 2011 Roku 

 życzy  

 

Rektor PWSZ w Elblągu 

Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 



 29 września 2010 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akade-

mickiego 2010/11 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W sali 

Teatru im. Andrzeja Sewruka zebrały się Senat, Władze Uczelni, zaproszeni goście 

oraz studenci pierwszego roku z Instytutów: Politechnicznego, Ekonomicznego, 

Informatycznego oraz Pedagogiczno-Językowego .  

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, kościelnych         

i  samorządowych, powitano również przedstawicieli instytucji naukowych, bu-

dżetowych, biznesu oraz mediów. 

Jak co roku, w trakcie Inauguracji zasłużonych oraz wyróżniających się wykładow-

ców i pracowników PWSZ odznaczono Medalami Komisji Edukacji Narodowej 

oraz wręczono Nagrody Rektorskie za osiągnięcia dydaktyczne lub organizacyjne. 

Tradycją stało się już, że podczas Uroczystej Inauguracji Rektor PWSZ w Elblągu nagradza także 

najlepszych absolwentów PWSZ minionego roku. W tym roku z rąk Rektora, prof. dr hab. Hali-

ny Piekarek-Jankowskiej gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów odebrali następujący absol-

wenci ze  Instytutów Uczelni: Anna Banasik, Danuta Barek, Paulina Biszko, Mateusz Sławiński, 

Katarzyna Ożibko, Piotr Grajczak, Katarzyna Wiśniewska, Agnieszka Pogodzińska, Anna Tor-

łopp, Justyna Jabłońska oraz Marcin Treder. 

Po raz pierwszy w programie Inauguracji PWSZ w Elblągu znalazły się podziękowania instytu-

cjom edukacyjnym współpracujących z Uczelnią. Z rąk Pani Rektor PWSZ serdeczne podzięko-

wania za współpracę przyjęli przedstawiciele następujących instytucji:  

Wydział Edukacji Urzędu Miasta 

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogiczną 

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu 

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu  

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu 

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku 

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu 

Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu  

 Najważniejszym punktem każdej Inauguracji jest Immatrykulacja nowoprzyjętych na 

studia kandydatów. Jest to chwila, w której podczas ślubowania kandydat staje się pełnopraw-

nym studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Po złożeniu uroczystego 

ślubowania odbyła się symboliczna ceremonia pasowania na studenta. Na zakończenie tej 

części inauguracji zebrani wysłuchali „Gaudeamus Igitur” (łac. Radujmy się więc) w wykonaniu 

Chóru PWSZ w Elblągu pod dyrekcją Barbary Kardasińskiej. 
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W związku z przypadającą w 2010 roku 200. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina, tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Takie będą  Rzeczypo-

spolite, jakie ich młodzieży (muzyczne) chowanie - rozważania o edukacji muzycznej dziecka w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina”,  wygłosiła 

prof. dr hab. Ewa Szatan z Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.  

„Drodzy Studenci! Pamiętajcie, że studia to najpiękniejszy okres w życiu. To czas spotkań, zawierania przyjaźni, otwarcia na świat, poznawania 

nowego, swobodnego rozwijania myśli, chłonięcia wiedzy, szukania swojego miejsca w życiu, niezależnego formułowania swoich poglądów. 

Chciałabym, byście mieli satysfakcję i radość ze studiowania. Czego serdecznie wam, w imieniu całego grona wykładowców życzę” - podkreśliła 

Rektor PWSZ prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. 

  

Panowie Parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, 

Dostojni Goście!   

Wysoki Senacie!  Szanowni Pracownicy naszej Uczelni! Drodzy studenci! 

  

Po raz kolejny mam zaszczyt i przyjemność spotkać się z Państwem na Inauguracji nowego roku akademickiego w Państwo-

wej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. To ważne i uroczyste wydarzenie w życiu naszej Uczelni. Wyznacza ono bowiem rytm 

pracy całej wspólnoty akademickiej, skłania do podsumowania dotychczasowych dokonań, inspiruje do podejmowania nowych wy-

zwań i daje nadzieję na pomyślną ich realizację.  

Miniony rok akademicki był dla naszej Uczelni pomyślny i przyniósł wiele pozytywnych efektów naszej pracy. 

Kształciliśmy prawie 4 000 studentów na 10. kierunkach studiów, w tym 5-ciu inżynierskich, takich jak: informatyka, me-

chanika i budowa maszyn, elektrotechnika, budownictwo, ochrona środowiska, oraz 5-ciu licencjackich: ekonomia, administracja, 

pedagogika, filologia polska, angielska i niemiecka. W ponad 80% są to studia dzienne. Wszystkie kierunki studiów prowadzone w 

PWSZ w Elblągu mają najwyższą, bezwarunkową akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co świadczy o wysokim pozio-

mie kształcenia, dobrych programach studiów i wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej.  

W procesie kształcenia studentów ważną rolę przywiązujemy do umiędzynarodowienia studiów. Pomyślnie realizujemy 

wymianę zagraniczną  studentów i pracowników, w ramach 27. umów zawartych  z uczelniami partnerskimi posiadającymi kartę 

ERASMUSA oraz firmami realizującymi program LEONARDO da VINCI. Umowy takie zawarliśmy z uczelniami w Niemczech, 

Szwecji, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, na Łotwie, w Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. W dniu dzisiejszym podpiszemy kolejną umo-

wę partnerską z Instytutem Galickim w Tarnopolu. Nawiązaliśmy także współpracę naukowo-dydaktyczną z 3. uczelniami z Kali-

ningradu, z 2. uczelniami litewskimi oraz z Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali. Liczba studentów wyjeżdżających na studia         

i praktyki zagraniczne corocznie wzrasta. W roku akademickim 2009/2010 skorzystało z takiej możliwości 40 osób. Na ubiegłorocz-

ne wyjazdy zagraniczne studentów w ramach programu ERASMUS otrzymaliśmy od Agencji Narodowej  72 500 euro. 

Corocznie przyjmujemy też kilkunastoosobowe grupy studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do nas na studia oraz 

praktyki zawodowe i dyplomowe. W ubiegłym roku przyjęliśmy 12 studentów z Niemiec. Podczas pobytu w naszej Uczelni studenci 

ci uczestniczyli także w szkoleniach i warsztatach w największych firmach elbląskich, takich jak: Alstom Power, OPEGieKa i Ener-

ga. Firmom tym pragnę bardzo serdecznie podziękować za opiekę merytoryczną nad studentami z Niemiec. W nowym roku akademic-

kim przyjmiemy na studia w Instytucie Politechnicznym grupę studentów z Uniwersytetu de Castilla-La Mancha z Hiszpanii.         

Z wykładami przyjedzie do nas 2. nauczycieli akademickich z Węgier i 2. z Łotwy.  

Biuro Rektora 

Przemówienie JM Rektor PWSZ w Elblągu 
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Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom społecznym ”kształcenia się przez całe życie” PWSZ w Elblągu prowadzi 

różnorodne studia podyplomowe, warsztaty i certyfikowane kursy specjalistyczne, m.in. takie jak Akademia Cisco, czy Akademia 

Microsoft. Organizujemy także konferencje naukowe, jak np. tegoroczne  II Elbląskie Biennale Lotnicze, wykłady otwarte, zajęcia 

dla młodzieży szkolnej, tzw. INŻYNIEROMANIA oraz cieszący  się ogromnym zainteresowaniem Bałtycki Festiwal Nauki.  

Wysiłek dydaktyczny związany z szeroko rozumianym kształceniem spoczywa głównie na kadrze dydaktycznej. W naszej 

Uczelni zatrudnionych jest łącznie 206 nauczycieli akademickich, w tym 50 tzw. pracowników samodzielnych – profesorów i dokto-

rów habilitowanych oraz 76 doktorów. Mamy świadomość, że dobry nauczyciel akademicki musi brać udział w badaniach nauko-

wych i ciągle zdobywać nową wiedzę. Dlatego też władze Uczelni sprzyjają wszystkiemu, co służy rozwojowi naukowemu pracow-

ników. Pracownicy przygotowujący rozprawy doktorskie i habilitacyjne mogą otrzymać grant uczelniany, przeznaczony na dofinan-

sowanie badań naukowych lub udziału w konferencjach, czy też kosztów publikacji. Zachęcamy także pracowników do składania 

wniosków o finansowanie badań naukowych do Funduszy Unijnych i  zapewniamy środki na tzw. wkład własny.  

Obecnie w Instytucie Politechnicznym realizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim duży grant badawczy, 

finansowany z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych, dotyczący  ekosystemu Zalewu Wiślanego. Nasi pracownicy 

uczestniczą także jako wykonawcy w grantach realizowanych na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Mor-

skiej w Gdyni. 

  O dobry wizerunek Uczelni dbają także nasi studenci, przede wszystkim poprzez dobre wyniki w nauce, poprzez działal-

ność w Kołach Naukowych, w Samorządzie Studenckim, w sekcjach sportowych AZS-u  i w chórze. 

 Z ważniejszych sukcesów naszych studentów chciałabym wymienić: 

· Zajęcie przez studentów kierunku Informatyka 8-go miejsca w rankingu polskich uczelni w światowym konkursie technolo-

gicznym Imagine Cup 2010. Nasi studenci pokonali w tym konkursie rywali z takich uczelni, jak: Uniwersytet Jagiel-

loński, Warszawski, Łódzki, Gdański, Politechnikę Warszawską, Wrocławską i Śląską; 

· Wybór 2. naszych studentów do Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej; 

· Zorganizowanie przez Studenckiego Koła Naukowego „Humanitas” i studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego wspa-

niałej konferencji naukowej „Integralia 2010 - Wymiary studenckiej humanistyki”; 

· Festiwal Teatrzyków Dziecięcych  przygotowywany i organizowany przez studentów pedagogiki odbywających praktyki 

pedagogiczne w szkołach podstawowych; 

 Krajowe i międzynarodowe sukcesy sportowe naszych studentów, takie jak: 

·  Złoty Medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski w karate, zdobyty przez studenta Tomasza Kundzicza 

· Brązowy Medal i tytuł Akademickiego Wicemistrza Polski w karate, zdobyty przez Przemysława Studzińskiego (obaj ci za-

wodnicy zdobyli także w walce drużynowej brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Świata) 

· Tytuł Mistrza Polski w kickboxingu, zdobyty przez studenta Adriana Durmę; 

· Srebrne i brązowe medale w kickboxingu wywalczone przez Macieja Tomczaka i Cezarego Tomczaka  podczas Akademickiego 

Pucharu Polski AZS; 

· Tytuł Akademickiego Wicemistrza Warmii i Mazur w Piłce Nożnej, zdobyty przez zawodników z sekcji AZS-u; 

· Zajęcie III miejsca przez zespół piłki siatkowej kobiet i piłki siatkowej mężczyzn na eliminacjach do Akademickich Mi-

strzostw Polski. 

Szanowni Państwo, 

Kończący się rok akademicki 2009/2010 był również pomyślny dla Uczelni pod względem inwestycyjnym. Podpisaliśmy końcową 

umowę o finansowanie projektu o wartości 26 mln zł na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblą-

gu”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Realizację tej inwestycji rozpoczęliśmy w czerwcu 
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br. Obecnie zakończona jest już modernizacja istniejącego budynku przy ul. Grunwaldzkiej, a dziś rano odbyła się tam uroczystość 

wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek dydaktyczny. 

Jest to inwestycja bardzo potrzebna, jako, że w nadchodzącym nowym roku akademickim zwiększy się liczba studentów PWSZ 

w Elblągu. 

W ramach tegorocznej rekrutacji na I rok studiów przyjęliśmy 1362 osoby – tj. o 262 osoby więcej niż w roku ubiegłym. Uważamy to 

za duży sukces rekrutacyjny, do którego niewątpliwie przyczyniło się uzyskanie przez naszą Uczelnię około 5,5 mln zł. na tzw. Kie-

runki zamawiane (informatykę, budownictwo, mechanikę i budowę maszyn oraz ochronę środowiska), na których najlepsi studenci 

będą mogli otrzymać wysokie stypendia), ale także atrakcyjna dla studentów oferta edukacyjna na studiach licencjackich tradycyjnie 

już cieszących się dużym zainteresowaniem kandydatów, jak: pedagogika, ekonomia, administracja i filologia angielska. Stosunkowo 

duża liczba chętnych na studia w naszej Uczelni, to zapewne także efekt współpracy dydaktycznej ze szkołami średnimi w Elblągu   

i   okolicznych miastach, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, w tym organizowa-

nie na Uczelni dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki, realizacji projektu o wartości ponad 600 tys. zł dotyczącego „Podniesienia 

atrakcyjności kształcenia w zakresie informatyki „, organizowanie spotkań z uczniami w ramach tzw. Inżynieromanii i organizacja 

wieloetapowego konkursu matematycznego, w którym łącznie wzięło udział około 800 uczniów z Elbląga i z okolicznych miast.  

Pozwólcie więc Państwo, że teraz zwrócę się do młodzieży, która przekracza po raz pierwszy progi naszej Uczelni, do nowo-

przyjętych na studia - Drodzy młodzi przyjaciele!  Nie ma wyższej uczelni bez studentów. Dlatego cieszę się bardzo, że wybraliście 

naszą Uczelnię jako miejsce swoich studiów. Jestem przekonana, że będziecie zadowoleni z tego wyboru. Za chwilę złożycie ślubo-

wanie i zostaniecie włączeni do naszej wspólnoty akademickiej. Uzyskacie prawa i obowiązki studenta. Z praw korzystajcie z umia-

rem i pamiętajcie o obowiązkach. Studia to piękny okres w życiu człowieka, to czas zdobywania wiedzy, czas mądrego dojrzewania    

i  kształtowania osobowości, czas spotkań z ciekawymi ludźmi, czas nawiązywania przyjaźni i czas zabawy. 

Życzę Wam, abyście zdobywali wiedzę i umiejętności w sposób trwały i nieskrępowany, abyście korzystali z możliwości swobod-

nego rozwijania myśli i prawa do głoszenia poglądów w atmosferze wzajemnego szacunku. Zapraszam Was do rozwijania zaintere-

sowań i pasji życiowych w kołach naukowych, zespołach artystycznych i sekcjach sportowych działających w naszej Uczelni. Za-

pewniam Was, że nauczyciele akademiccy, których tutaj spotkacie, dołożą wszelkich starań, by stworzyć jak najlepsze warunki          

i atmosferę sprzyjającą Waszemu wszechstronnemu rozwojowi.  W tym uroczystym dniu Inauguracji roku akademickiego życzę Wam 

satysfakcji z nauki, radości studiowania i studenckiego szczęścia. 

  

Szanowni Państwo, kończąc, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim pracownikom PWSZ          

w Elblągu za ubiegłoroczny trud i poświęcenie. Dziękuję moim kolegom Prorektorom za wszelką pomoc i wspieranie mnie w działa-

niach na rzecz Uczelni. Podziękowania kieruję do Dyrektorów Instytutów za dobrą i owocną współpracę. Dziękuję Wysokiemu Se-

natowi za gotowość do współodpowiedzialności za losy Uczelni. Nauczycielom akademickim dziękuję za pełne poświęcenia wykony-

wanie swoich obowiązków dydaktycznych, a studentom za sumienne zdobywanie wiedzy. Słowa podziękowania kieruję do Pana 

Kanclerza i wszystkich Pracowników administracji i obsługi. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, Drodzy Państwo,  PWSZ      

w Elblągu należy do grona najlepszych tego typu uczelni w Polsce. Wszystkim Państwu – pracownikom i studentom, życzę  wielu 

sukcesów zawodowych i satysfakcji  oraz zdrowia i  pomyślności w życiu osobistym. 

Pragnę też podziękować władzom miasta Elbląga oraz wszystkim Osobom i Instytucjom, których pomocy i życzliwości wielo-

krotnie doświadczyliśmy i nadal doświadczamy. 
  

Otwieram nowy rok akademicki 2010/2011 

 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT ! 

      

Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska , Rektor PWSZ w Elblągu 
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Uroczyste wkopanie kamienia węgielnego 

  29 września 2010 roku na placu budowy nowej części budynku 

PWSZ w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 137 miało miejsce uroczyste wmu-

rowanie kamienia węgielnego. Na uroczystość przybyły władze Uczelni, mia-

sta, województwa oraz przedstawiciele firm i instytucji, zaangażowanych      

w budowę i wykonanie projektu nowego skrzydła budynku. Poświęcenia 

miejsca pod przyszły gmach Instytutu Politechnicznego dokonał ks. Proboszcz 

Dariusz Paszkowski. 

Następnie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. 

dr hab. Halina Piekarek-Jankowska przystąpiła do odczytania aktu erekcyjne-

go. Zanim zwinięto go w rulon i położono pierwsze cegły poproszono dostoj-

nych Gości o złożenie podpisów na tym pamiątkowym dokumencie. 

Przypomnijmy, że trwające prace inwestycyjne realizowane są w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (PO RPW),  

pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej 

gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie infor-

matyczne".  

W powstającym obiekcie zlokalizowanych będzie 12 nowych laboratoriów 

skoncentrowanych w 3 zespołach: zespół laboratoriów monitoringu i ochrony 

środowiska, zespół laboratoriów elektrotechnicznych oraz zespół laborato-

riów technologiczno-eksploatacyjnych. Znajdzie się w nim też 9 nowych sal 

audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna 

na 300 osób. Główny budynek z nowopowstałym skrzydłem połączy dodat-

kowo nadwieszony łącznik. Generalnym wykonawcą inwestycji jest przedsię-

biorstwo Mostostal Warszawa S.A., a projekt rozbudowy został opracowany 

przez mgr inż. arch. Małgorzatę Paszyn z firmy LOCUM Spółka komandytowa. 

Cały ten projekt to nie tylko inwestycja budowlana, ale także budowa całej 

infrastruktury informatycznej, czyli podłączenia naszej szkoły do systemu In-

ternetu optycznego Pionier. To także rozwój zdalnego nauczania e-learning 

oraz komputeryzacja całego procesu dydaktycznego tzn. wprowadzenie elek-

tronicznego indeksu, elektronicznego dziekanatu, elektronicznej legitymacji 

studenckiej pozwalającej na dostęp do bibliotek, jazdy środkami komunikacji 

miejskie itd. – podkreślała Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej          

w Elblągu – prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. 

Pani Rektor poinformowała zgromadzonych również o tym, że w planach 

Uczelni w najbliższym czasie jest powiększenie istniejącego już budynku przy 

Al. Grunwaldzkiej o dodatkową kondygnację. W nadbudowanym piętrze 

mają być ulokowane nowoczesne laboratoria językowe,  pracownie fizyki 

oraz sale seminaryjne.  
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 Kolejna umowa partnerska PWSZ w Elblągu w ramach 
Programu Erasmus 

Na początku października br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej         

w Elblągu – prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisała kolejną umowę bilateralną, 

tym razem z University of Applied Sciences in Bremen w Niemczech. Umowa dotyczy wymia-

ny studentów oraz kadry dydaktycznej z Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu. Bremen 

University of Applied Sciences posiada długie tradycje, które sięgają 1799 roku. Obecnie 

Uczelnia liczy blisko 8000 studentów, którzy studiują na 60 cyklach zajęć z zakresu inżynierii, 

ochrony środowiska, ekonomii i nauk społecznych. Około dwie trzecie studentów odbywa 

część studiów lub praktyk za granicą, co jest możliwe dzięki 270 umowom międzynarodo-

wym. 
Biuro Rektora 

Umowa międzynarodowa z Uczelnią z Ukrainy 

Biuro Rektora 

 Współpraca transgraniczna  

„Litwa-Polska-Rosja 2007-2013” 

 14.09.2010 roku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego został złożony wniosek PWSZ w Elblągu pt.: Contemporary Cross-Border 

technical education in modern laboratories based on the students mobility and foreign languages learning, combined with historical and cultural 

aspects”,na grant do: LITHUANIA-POLAND-RUSSIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013, na kwotę: 942423 euro. 

 Głównym celem projektu jest rozszerzenie współpracy transgranicznej w ramach umowy o współpracy podpisanej przez Państwową 

Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu (PWSZ w Elblągu) a Kaliningradzkim Uniwersytetem Technicznym (KUT) w kwietniu 2005 roku. Dotychcza-

sowa współpraca dotyczyła aktywizacji pracowników i studentów obu uczelni w zagadnieniach badań naukowych, przede wszystkim dotyczą-

cych Ochrony Środowiska.  

 29 września 2010 r., po uroczystej Inauguracji roku akade-

mickiego 2010/2011, Prorektor Galickiego Instytutu im. Wiaczesława 

Czornowała w Tarnopolu na Ukrainie – dr Nazar Kruckiewicz  i Rektor Państwowej Wyższej Szko-

ły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisali  umowę o współ-

pracy. 

Współpraca będzie polegała na wymianie studentów, wykładowców i pracowników administra-

cji, prowadzeniu wspólnych projektów oraz wymianie doświadczeń i informacji. 

Galicki Instytut powstał w 2004 roku i obecnie kształci studentów w dwunastu specjalnościach. 

Część z nich, tj. ekonomia, informatyka, prawoznawstwo, jest zbieżna z programem PWSZ w Elblągu. Aktualnie w Instytucie naukę pobiera 

ponad dwa tysiące studentów. Kadra liczy 236 wysokokwalifikowanych nauczycieli akademickich. 

Współpraca międzynarodowa pełni bardzo ważną rolę w PWSZ w Elblągu. Podpisana umowa jest już dziewiętnastym dokumentem w dorobku 

Uczelni zapewniającym partnerstwo elbląskiej Uczelni z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Z wieloma ośrodkami prowadzimy bardzo twór-

czą i owocną współpracę. Obejmuje ona współudział w konferencjach naukowych, seminariach, programach badawczych, wspólne publ ikacje, 

a także wymianę studentów, kadry naukowej i pracowników. 



Biuletyn PWSZ w Elblągu 

W projekcie zaplanowano nowoczesne kształcenie techniczne studentów obu uczelni uzupełnione nauką języków w połączeniu z pre-

zentacją aspektów historii, kultury i obyczajów. W wyniku tego może być osiągnięty znaczny efekt transgraniczny polegający na wzajemnym 

poznawaniu się środowisk akademickich obu uczelni i społeczności rejonów przygranicznych. 

Cele szczegółowe projektu to: 

zwiększenie zainteresowania studiami technicznymi poprzez wprowadzenie nowoczesnego kształcenia wyższego, polegającego na 

kształceniu przez eksperyment laboratoryjny, 

nauka języków: w Polsce rosyjskiego, w Rosji polskiego pozwalająca na przełamywanie barier w kontaktach polsko-rosyjskich środowisk 

akademickich i dająca studentom w przyszłości możliwość korzystania z nowych, dotychczas niedostępnych źródeł informacji zawodo-

wych i kulturowych, 

poznanie zarysu historii, kultury, tradycji i obyczajów sąsiedniego kraju przez realizację zajęć dla studentów z zagranicy. 

Głównym problemem zarówno Polski jak i Rosji jest problem kształcenia młodzieży na poziomie szkoły wyższej w szeroko pojętych na-

ukach technicznych. Niechęć do studiów inżynierskich kandydatów na studia wynika z nieodpowiedniego systemu edukacji. Według danych 

GUS z 22-02-2010 roku województwo Warmińsko-Mazurskie posiada największe bezrobocie w Polsce, a rejon bezpośrednio związany z PWSZ 

w Elblągu posiada bezrobocie na poziomie 21,2%. Potwierdzeniem nietrafionych decyzji młodego społeczeństwa jest fakt, że w 2009 roku 

najwięcej osób bezrobotnych przybyło w grupie wiekowej do 24 roku życia a także wśród osób z wyższym wykształceniem z zakresu ekonomii 

czy marketingu (wzrost o 38,4%).     

Polska i Rosja są zainteresowane zwiększonym i nowoczesnym kształceniem młodzieży na kierunkach technicznych oraz przełamywa-

niem barier wynikających z niskiego poziomu wzajemnej znajomości społeczeństw obu krajów. Jak wskazują wyniki TNS OBOP już w roku 2013 

wystąpi olbrzymi problem niedoboru kadry inżynierskiej dla przemysłu. W projekcie zaproponowano jeden ze sposobów na rozwiązanie tego 

problemu.  

Mając na uwadze specyfikę stosunków polsko-rosyjskich należy ze szczególną uwagą podejść do treści przedmiotów dotyczących aspek-

tów kultury, obyczajów i historii. Kształcenie techniczne pozostaje wolne od tego typu problemów więc może służyć ono za podstawowy trzon 

trans granicznego programu kształcenia.  

Ze względu na problemy rekrutowania kandydatów na studia techniczne należy proponować młodzieży nowoczesne formy kształcenia. 

Aby przedstawiać trudne zagadnienia techniczne w sposób atrakcyjny dla młodzieży a co najistotniejsze w sposób skuteczny niezbędne jest 

bardzo kosztowne wyposażenie dydaktyczne. Obie uczelnie: PWSZ w  Elblągu i KUT nie są w stanie zrealizować tego typu przedsięwzięcia        

w ramach własnego budżetu. 

Zaproponowana w projekcie nowa forma kształcenia eksperymentowego o charakterze transgranicznym w zakresie nauk technicznych 

pozostaje w zgodzie z założeniami programu: Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, PRIORYTET 2: Wspieranie rozwoju 

społecznego, gospodarczego i przestrzennego, DZIAŁANIE 2.2: Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządze-

nia i szans edukacyjnych.  

Zgłoszony projekt  ma dotyczyć, w jednym roku akademickim, grup studenckich (20 osobowych)  i nauczycieli akademickich (2 – 3 osób) 

z każdej z uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego.   

Zorganizowanie wymiany grup akademickich zaplanowano na lipiec 2012 i 2013 (oraz przez trzy lata po zakończeniu projektu). Dwu-

dziestoosobowe grupy studentów i studentek odbędą zajęcia z nauk technicznych u swojego sąsiada, w jego narodowym języku, poznając przy 

tym jego kulturę. Zajęcia zostaną zrealizowane w ciągu dwóch tygodni (10 dni roboczych).  

ZAJĘCIA DLA  ROSYJSKIEJ GRUPY STUDENCKIEJ PRZYJEŻDZAJĄCEJ DO POLSKI: 

Fizyka: 10 dni po 3 godziny, łącznie 30 godzin. Zajęcia wycenione na 4 punkty ECTS. 

Mechanika techniczna: 10 dni po 3 godziny – łącznie: 30 godzin. Zajęcia wycenione na 4 punkty ECTS. 

Język polski: 10 dni po 2 godziny – łącznie: 20 godzin. Zajęcia wycenione na 2 punkty ECTS. 

Historia i kultura: 10 dni po 1 godzinie – łącznie: 10 godzin. Zajęcia wycenione na 1 punkty ECTS. 

ZAJĘCIA DLA POLSKIEJ GRUPY STUDENCKIEJ PRZYJEŻDZAJĄCEJ DO ROSJI: 

Wytrzymałość materiałów: 10 dni po 3 godziny – łącznie: 30 godzin. Zajęcia wycenione na 4 punkty ECTS. 
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Energetyka: 10 dni po 3 godziny – łącznie: 30 godzin. Zajęcia wycenione na 4 punkty ECTS. 

Język rosyjski: 10 dni po 2 godziny – łącznie: 20 godzin. Zajęcia wycenione na 2 punkty ECTS. 

Historia i kultura: 10 dni po 1 godzinie – łącznie: 10 godzin. Zajęcia wycenione na 1 punkty ECTS. 

W czasie przygotowywania projektu polska delegacja z PWSZ w Elblągu kilkukrotnie odwiedzała KUT w celu ustalenia jakie laboratoria 

powinny zostać włączone do projektu. Ustalono, że powinny to być takie, które pojawiają się na różnych kierunkach studiów. Wybór przedmio-

tów jak również wybór lokalizacji poszczególnych laboratoriów (Polska, Rosja) był podyktowany również tradycją i specyfiką obu uczelni. Po-

wyższe działania pozwoliły na obiektywny wybór laboratoriów: 

LABORATORIUM  FIZYKI – PWSZ w Elblągu 

 Nowe przewidywane zestawy laboratoryjne będą dotyczyły różnych gałęzi fizyki dając szerokie możliwości ustalania zakresu programu prze-

znaczonego dla rosyjskich grup studenckich. Nowe zestawy można przedstawić liczbowo w następujących grupach tematycznych: Fizyka fal (3 

zestawy), Elektrostatyka (2 zestawy), Elektromagnetyzm (2 zestawy), Optyka (2 zestawy), Termodynamika (3 zestawy), Fizyka materiałowa (3 

zestawy), Fizyka współczesna (5 zestawów). Łącznie zaproponowano 20 stanowisk dydaktycznych. Każde ze stanowisk może służyć jako po-

moc dydaktyczna w kilku tematach szczegółowych, co daje możliwość wykorzystania opisanego sprzętu w ponad 100 zagadnieniach meryto-

rycznych. 

LABARATORIUM MECHANIKI TECHNICZNEJ – PWSZ w Elblągu 

 Zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie laboratorium mechaniki technicznej, co daje możliwości elastycznego ustalania zakresu progra-

mu przeznaczonego dla rosyjskich grup studenckich. Proponowane w projekcie stanowiska dydaktyczne liczbowo można przedstawić nastę-

pująco: Statyka elementarna (3), Statyka układów prętów (4), Statyka ciał odkształcalnych (6), Stateczność konstrukcji (3), Prawa konstytutyw-

ne ciał odkształcalnych (8), Dynamika (3), Teoria drgań mechanicznych (3). Każde ze stanowisk może służyć jako pomoc dydaktyczna w wielu 

tematach szczegółowych, co daje możliwość wykorzystania opisanego wyposażenia w dziesiątkach zagadnień merytorycznych.  

LABARATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW – KUT  

LABARATORIUM ENERGETYKI (odnawialne źródła energii) – KUT  

LABARATORIA JĘZYKOWEGO – PWSZ w Elblągu i KUT 

Ze względu na to, że projekt zawiera elementy transgranicznej wymiany kultury i języka obu 

krajów należy zadbać o nauczanie języka sąsiadów. Nauczanie języków polskiego i rosyjskie-

go w trakcie wymiany grup studenckich, a także w czasie przygotowywania tych grup do 

wyjazdu, wymaga wysokiej skuteczności. Dlatego należy sięgnąć po najnowsze osiągnięcia 

techniki wspomagające naukę języków obcych.  

Prawdopodobny termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2011 roku 
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 Budownictwo, ochrona środowiska, mechanika i budowa 

maszyn oraz informatyka to techniczne kierunki studiów PWSZ w Elblą-

gu, które w roku akademickim 2010/2011 uzyskały dofinansowanie 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację tzw. 

"kierunków zamawianych" – strategicznych dla gospodarczego rozwoju 

Polski.  

Kształcenie zamawiane w Instytucie Politechnicznym pod nazwą 

„Inżynier dla regionu – program zwiększenia liczby absolwentów kie-

runków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budow-

nictwo" dofinansowane zostało kwotą 3 364 630,82 PLN. Dzięki cze-

mu stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie w okresie od roku 

akademickiego 2010/2011 do roku akademickiego 2013/2014 otrzy-

mywać będzie aż 30 studentów budownictwa, 25 studentów ochrony 

środowiska i 25 studentów mechaniki i budowy maszyn. W pierwszym 

roku studiów o przyznaniu stypendium zadecydowały wyniki matural-

ne, a w kolejnych latach zdecyduje średnia ocen ze studiów.  

Celem projektu jest uzu-

pełnienie wiedzy stu-

dentów z matematyki       

i fizyki z zastosowaniem 

nowoczesnych metod   

e-learningu. Program 

oferuje po 60 godzin 

darmowych zajęć z obu 

ww. przedmiotów realizowanych podczas pierwszego roku studiów.    

Z tej formy wsparcia skorzysta 99 studentów z trzech kierunków zama-

wianych Instytutu Politechnicznego. Kolejnym celem projektu jest stwo-

rzenie możliwości odbycia 3-miesięcznych stażów zawodowych i zajęć 

praktycznych w prestiżowych firmach branżowych regionu, nad którymi 

indywidualną opiekę obejmą specjaliści zatrudnieni w zakładach. Z tej 

formy kształcenia będzie mogło skorzystać 30 studentów kierunków 

zamawianych. Dodatkowymi formami działalności dydaktycznej           

w ramach omawianego projektu będą wykłady profesorów wizytują-

cych z renomowanych uczelni akademickich oraz prezentacje przemy-

słowe prowadzone przez specjalistów z branży budowlanej, mecha-

nicznej i ochrony środowiska. Całość oferty edukacyjnej dopełni dwu-

dniowy wyjazd 30 najlepszych studentów z kierunków studiów obję-

tych projektem na targi branżowe. 

Projekt Instytutu Informatyki Stosowanej pod nazwą „Rynek pracy na-

leży do IT –  program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku 

informatyka” otrzymał ponad 2 mln złotych, co pozwoliło przyznać 

stypendium motywacyjne 40 studentom za wyniki w nauce w wysoko-

ści 1000 zł w okresie od roku akademickiego 2010/2011 do roku aka-

demickiego 2013/2014.  

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu dydaktycznego na 

kierunku informatyka poprzez uzupełnienie wiedzy studentów          

z elementów matematyki i fizyki oraz zintegrowanie wiedzy teore-

tycznej z praktyką, podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności 

kształcenia w PWSZ w Elblągu (poprzez wdrożenie programu no-

wej specjalizacji grafika i multimedia). Dodatkowe formy działalno-

ści dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia obejmą: prze-

prowadzenie zajęć dla studentów z zakresu zarządzania projektami 

informatycznymi, prowadzone przez specjalistów z branży IT, wy-

kłady prowadzone przez profesorów wizytujących z dużych uczelni 

akademickich, 3-miesięczne staże zawodowe w firmach branży IT, 

darmowe certyfikowane kursy pod patronatem Cisco Systems oraz 

Microsoft (dodatkowo studenci otrzymają podręczniki do kursów), 

prezentacje przemysłowe prowadzone przez specjalistów branży IT. 

Całość oferty uzupełni wyjazd studentów na dwudniowe prestiżo-

we targi informatyczne. 

Tegoroczna rekruta-

cja na kierunki zama-

wiane w PWSZ w 

Elblągu pokazała, że 

interesująca forma 

edukacji jak również 

możliwość otrzymy-

wania wysokiego 

stypendium przez studentów jest najlepszą formą zachęty do stu-

diowania trudnych kierunków technicznych. Szczegółowe informa-

cje o projektach, zasadach warunkach i trybie przyznawania oraz 

wypłacania stypendiów motywacyjnych określone zostały w regu-

laminie. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej 

pod adresem: http://zamawiane.pwsz.elblag.pl/  oraz 

http://itzamawiane.pwsz.elblag.pl/ 

Pilotaż oraz dwie edycje rządowego programu kierunków zama-

wianych pozwalają optymistycznie patrzeć na strukturę wykształce-

nia w Polsce – stwierdziła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki          

i szkolnictwa wyższego podczas konferencji prasowej – Dzięki 

temu programowi, dzięki wysiłkom samych uczelni młodzież coraz 

chętniej wybiera studia techniczne. Podczas ostatniej rekrutacji na 

studia w politechnikach było tyle samo kandydatów na miejsce, co 

w uniwersytetach. Wierzę, że w dalszej perspektywie uda się po-

prawić niezbyt korzystny dziś dla Polski wskaźnik 13 inżynierów 

przypadających na tysiąc mieszkańców. W krajach zachodnich ten 

wskaźnik przekracza 20. 

mgr inż. Krzysztof Brzeski, Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej 

dr Agata Rychter, Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego 

Kierunki zamawiane – stypendia motywacyjne dla studentów 
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Goście z Uniwersytetu z Chin 
 12 października 2010 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu przebywała delegacja z Uniwersytetu w Zhanjiang (prowincja Guangdong w połu-

dniowych Chinach). Profesor Cheng Kela (dziekan wydziału filologicznego) i Profesor Li Fang (dziekan 

wydziału pedagogicznego) wygłosili wykłady wprowadzające w tematykę filozoficznych źródeł kultury 

chińskiej. Wykłady egzotycznych gości, wygłoszone w sposób bardzo emocjonalny i urozmaicony demon-

strowaniem figur i gestów, spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów. 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa:  

Oblicza Internetu "(Re)definiowanie Sieci" 

25 listopada 2010 roku Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu po raz szósty zorgani-

zował Interdyscyplinarną Ogólnopolską (a właściwie już międzynarodową) Konferencję Naukową Oblicza 

Internetu – (Re)definiowanie sieci. Opiekunem naukowym podobnie jak w przypadku poprzednich konfe-

rencji i opiekunem merytorycznym był prof. nadzw. dr hab. Marek Sokołowski.  

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi z wyższych uczelni Polski oraz Łotwy z Liepaja University. Licznie reprezentowane były Akade-

mia im. Jana Długosza w Częstochowie i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoich przedstaw icieli miały 

również uczelnie: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła 

Gospodarki w Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska i Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.  

Naukowcy wypowiadali się z głównie z zakresu socjokulturowych i pedagogicznych aspektów Inter-

netu. Zastanawiali się, czy nastąpiła ewolucja czy rewolucja w komunikacji? Podejmowali tematy 

związane ze zmianami języka i obyczajów w sieci. Zastanawiali się czy jesteśmy już w tę sieć 

„złapani”, czy może to nas dopiero czeka?  

Prezentowane referaty dotyczyły wielu zagadnień, problemów związanych w różny sposób z medium 

elektronicznym, jakim jest Internet. Z badań przeprowadzonych przez wielu prelegentów wynika, że 

Internet to już nie nowe doświadczenie masowe, ma on ogromne rzesze użytkowników; obok bier-

nych odbiorców są także tacy, którzy chcą koniecznie w Internecie zaistnieć. Uwadze prelegentów nie 

uszły np. DEMOTYWATORY – występujący prezentowali analizy ankiet, sporządzali zestawienia staty-

styczne forum tematycznych. Zauważali zagrożenia, takie jak: narodziny e-dyskryminacji, przemoc 

seksualną w sieci, obchodzenie prawa komputerowego. Poświęcili wiele uwagi relacjom dziecko-

rodzic, odpowiadali na pytanie, kto tak na prawdę, kogo uczy? Pocieszali, że nie jest źle w polskim 

szkolnictwie specjalnym, tam też jest szeroki dostęp do technologii informacyjnych, co potwierdzili 

liczbami. 

Internet a jakość edukacji – współczesne wyzwanie pedagogiczne to temat, jaki przedstawił jeden z gości honorowych, prof. Maciej Tanaś           

z Uniwersytetu Warszawskiego, zaś prof. Kazimierz Krzysztofek ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie próbował określić Inter-

net 2020 roku, czy będzie on żywiołowy czy utemperowany? 

Efektem Konferencji jest monografia naukowa „Oblicza Internetu (Re)definiowanie sieci” pod redakcją naukową, prof. Marka Sokołowskiego, 

recenzowana przez prof. Ignacego Stanisława Fiuta z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Ile do tej pory było Oblicz Internetu? 

W 2004 – „Interfejsy Sieci”, w 2005 – „Internet a globalne społeczeństwo informacyjne”, w 2006 – „Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI 

wieku”, w 2007 – „Architektura komunikacyjna sieci”, w 2009 –”Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Interne-

tu”, w roku bieżącym – „(Re)definiowanie sieci”. 

Jaki będzie następny temat dowiemy się za rok. Zapraszamy.  
mgr Teresa Obrzut, Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej 
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 Projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o szkol-

nictwie wyższym” ogłoszony przez MNISzW z datą 30 marca 

2010 r. zapowiada wprowadzenie KRK – nowego narzędzia 

organizacji kształcenia. Uczelnie mają uzyskać znaczną auto-

nomię    w sferze dydaktyki – będą mogły samodzielnie budować 

programy kształcenia, jednakże z zachowaniem metody właściwej 

dla ram kwalifikacji. W szczególności zobowiązane będą do budowy 

programów bazujących na efektach kształcenia z wykorzystaniem 

opisu wymagań właściwych dla poziomów KRK oraz dla obszarów 

kształcenia. Standardy akredytacji zmienią swoja rolę i zostaną do-

stosowane do nowych zasad. 

Ta zmiana może stanowić dla uczelni prawdziwe wyzwanie. Na rok 

akademicki 2010/2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zaplanowało kilkadziesiąt seminariów konsultacyjno-dyskusyjnych, 

których celem ma być zapoznanie pracowników szkół wyższych        

z nowymi zasadami przygotowywania programów studiów. Semina-

ria te prowadzone są i finansowane w ramach programu „Krajowe 

Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy 

jakości kształcenia” (POKL 4.1.3). 

Jedno z takich seminariów konsultacyjnych pt. "Krajowe Ramy Kwali-

fikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia", 

odbyło się 21 października 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Elblągu .  

 Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego obszaru szkolnic-

twa wyższego to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynika-

jące z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferen-

cji w Bergen z 2005 roku, w której udział wzięli ministrowie szkol-

nictwa wyższego z 46 krajów, czy wynikające z Zalecenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.  ale również  

korzyści, które może przynieść  szkolnictwu i gospodarce pol-

skiej. Proces ten należy również rozpatrywać w kategorii na-

rzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia.  

 Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji 

między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy 

kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, 

dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone 

zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa 

obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis 

hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifika-

cja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.  

Z kolei każdemu z krajowych poziomów przyporządkowany jest 

odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji, 

co tym samym spowoduje, ze będzie możliwość porównywania 

zdobytych kwalifikacji na terenie całej Europie. 

mgr Aleksandra Thiede 

Seminarium "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów 
studiów na bazie efektów kształcenia" 

Str. 13 



Str. 14 

Nowy skład Rady Studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu na kadencję 2010/2012 

 3 listopada 2010 odbyły się wybory do Rady Studentów PWSZ w Elblągu. W wyborach wystartowało 31 kandyda-

tów, spośród których studenci naszej Uczelni wybrali swoich 16 przedstawicieli do organu uchwałodawczego Samorządu 

Studentów PWSZ w Elblągu jakim jest Rada Studentów. W wyniku przeprowadzonych wyborów, w których głosy oddało pra-

wie 500 studentów, członkami Rady Studentów PWSZ w Elblągu, na kadencję 2010/2012, zostali: 

z Instytutu Ekonomicznego: 

Dyck Maciej – Przewodniczący RS, student 3 roku ekonomii, 

Kryczyk Iwona – Wiceprzewodnicząca RS, studentka 3 roku ekonomii, 

Krawiec Maria, studentka 2 roku ekonomii, 

Kułyk Michał, student 3 roku administracji. 

 

z Instytutu Informatyki Stosowanej: 

Grabowski Paweł – Wiceprzewodniczący RS, student 1 roku informatyki, 

Bilski Jarosław, student 1 roku informatyki, 

Solecki Mateusz, student 1 roku informatyki, 

Wondzyńska Kamila, studentka 3 roku informatyki. 

 

 Zarządzeniem Rektora nr 37/10 z dnia 03 listopada 2010 Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Elblągu uruchomiła Akademię Dziecięcą. Zasady działania Akademii zostały okre-

ślone w Regulaminie Akademii Dziecięcej, dostępnym na stronie Uczelni. 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Akademii Dziecięcej została mgr Stanisława Szuksta z Instytutu 

Pedagogiczno-Językowego. 

Celem zajęć w Akademii jest rozwijanie dziecięcej ciekawości oraz intelektualnego i twórczego 

potencjału najmłodszych, udostępnienie najlepszych i najnowszych źródeł wiedzy. Dostarczenie 

dzieciom rozrywki poprzez stosowanie metod zabawowych. Mali „studenci” będą brali udział w zajęciach twórczych, wykładach połączonych     

z dyskusją, warsztatach i innych formach zajęć prowadzonych przez najlepszych nauczycieli akademickich. Przewidziane są zajęcia z różnych 

dziedzin wiedzy, między innymi: z języków obcych, biologii, informatyki, matematyki; planowane są także zajęcia muzyczno-ruchowe i inne      

w zależności od potrzeb dzieci. Duże zróżnicowanie tematyczne oraz aktywny udział w działaniach dostarczą dzieciom licznych wrażeń i przy-

czynią się do rozwoju różnorodnych zainteresowań. W ramach Akademii Dziecięcej planowane są także wykłady dla rodziców, w trakcie których 

specjaliści będą pomagać rodzicom „rozpalać” w dzieciach chęć do nauki.  

Zajęcia odbywać się będą w prostej, przystępnej formie, w pomieszczeniach akademickich Uczelni. Studentami Akademii Dziecięce j może zostać 

każde dziecko w wieku od 5 do 6 lat. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na „studia” decydować będzie kolejność zgłoszeń. Aby zapi-

sać młodego kandydata, rodzic lub opiekun prawny dziecka musi najpierw wypełnić formularz rekrutacyjny, który będzie mógł pobrać ze strony 

internetowej Akademii Dziecięcej, następnie dokonać opłaty za studia w wysokości 100 zł za semestr. Zajęcia odbywać się będą w cyklu rocz-

nym złożonym z dwóch semestrów, w każdym semestrze po 4 spotkania. Pierwsza edycja rozpocznie się już w semestrze letnim – w lutym 

2011, a zakończy się w styczniu 2012. Młodzi „studenci” dostaną indeksy, które będą uprawniać ich do uczestniczenia w zajęciach; potwierdze-

niem obecności na wykładach będzie pieczątka w indeksie. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00 

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym przy ulicy Czerniakowskiej 22.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Akademii Dziecięcej przy PWSZ w Elblągu!  mgr Aleksandra Thiede 

Rusza Akademia Dziecięca przy PWSZ w Elblągu 
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„Otrzęsiny 2010” w PWSZ w Elblągu 

Maciej Dyck, Przewodniczący Rady Studentów 

 Dzień 21 października 2010 roku długo pozostanie w pamięci studentów 

PWSZ w Elblągu, szczególnie pierwszoroczniaków. W tym dniu odbyła się pierwsza   

w nowym roku akademickim, integracyjna impreza – „Otrzęsiny 2010” przygotowana 

przez Radę Studentów PWSZ w Elblągu. Tym razem gościliśmy w elbląskim klubie 

„Epoca”, gdzie stu najszybciej przybyłych zostało obdarowanych niespodziankami. 

Główną atrakcją był konkurs na najlepszy strój, w którym wzięło udział wielu studen-

tów, przebranych m.in. za: koty, czarownice, diabły, a także wampiry. Przebierańców 

nagrodziliśmy koszulkami z logo Uczelni. Impreza przebiegła kulturalnie, a zakończyła 

się nad ranem. Warto wspomnieć o bardzo wysokiej frekwencji. Mamy nadzieję, że taka tendencja utrzyma się w kolejnych latach. 

Maciej Dyck, Przewodniczący Rady Studentów 

z Instytutu Pedagogiczno-Językowego: 

Kamińska Natalia – Wiceprzewodnicząca RS, studentka 2 roku pedagogiki 

Wielońska Marta – Sekretarz RS, studentka 1 roku filologii angielskiej 

Dylik Anna, studentka 1 roku filologii angielskiej 

Potrac Rafał, student 1 roku filologii angielskiej. 

 

z Instytutu Politechnicznego: 

Michalak Milena – Wiceprzewodnicząca RS, studentka 3 roku ochrony środowiska 

Kasperowicz Paulina, studentka 1 roku budownictwa 

Kochowski Łukasz, student 2 roku budownictwa 

Kubicka Justyna, studentka 1 roku budownictwa.  

Przegląd Studenckich Kół Naukowych przy PWSZ w Elblągu 

 Działalność studenckiego ruchu naukowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu prowadzona jest głównie w Stu-

denckich Kołach Naukowych (SKN). Organizacje te zrzeszają studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy, poprzez prowadzenie 

różnorakich dyskusji, badań, udział w zajęciach praktycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, warsztatach, oraz poprzez współpracę ze środo-

wiskiem lokalnym, instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wspiera zainteresowania 

młodych ludzi, umożliwiając im ich rozwój. Studenci zaangażowani w działalność SKN mogą liczyć zarówno na wsparcie merytoryczne jak           

i finansowe. Nadzór nad funkcjonowaniem kół ze strony Uczelni prowadzi Prorektor ds. Rozwoju – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. 
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Koła mają charakter ogólnouczelniany co oznacza, że ich członkami mogą być wszyscy studenci Uczelni niezależnie od kierunku, czy specjalności 

studiów.  

Obecnie aktywnie działa 5 studenckich kół naukowych ( w tym dwa dwusekcyjne). Każde koło posiada swojego opiekuna, którym jest nauczy-

ciel akademicki posiadający odpowiednie kompetencje i kwalifikacje merytoryczne.  

 I. Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej "SENEKA" 

Koło działa przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu od października roku akademickiego 2003/2004 

Opiekunami koła są: dr Edward Jaremczuk, dr Krzysztof Sidorkiewicz oraz mgr Marta Aniśkowicz. 

Celem działalności Koła Naukowego Myśli Społecznej i Politycznej "SENEKA” jest: 

prowadzenie szeroko pojętej dyskusji na tematy społeczne, ekonomiczne i polityczne dotyczące zagadnień lokalnych, krajowych i  

międzynarodowych, bliskie zainteresowaniom studentów  

współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi  

zaktywizowanie studentów w sprawach obywatelskich, kulturalnych, społecznych  

doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji,  

zintegrowanie środowiska studenckiego – szczególnie studentów pierwszego roku  

Formy realizacji: 

tematyczne spotkania z osobami merytorycznie do tego przygotowanymi w związku z prowadzoną działalnością, czy wykonywanym 

zawodem,  

spotkania o mniej formalnym charakterze, dyskusje na tematy bliskie studentom  

wyjazdy organizowane przez studentów, mające na celu poszerzenie horyzontów kulturalnych, społecznych, politycznych młodzieży  

Szczegółowe informacje na temat działalności koła można znaleźć pod adresem: http://www.pwsz.elblag.pl/1294.html 

 

 II. Studenckie Koło Naukowe "CREO" 

Studenckie koło naukowe w Instytucie Politechnicznym powstało w 2001 roku jako Studenckie Koło Naukowe Ochrony i Monitoringu Środowi-

ska. W 2008 koło przyjęło nazwę Studenckie Koło Naukowe CREO. Opiekunem koła jest dr Agata Rychter. 

Celem działalności Koła Naukowego CREO jest:  

rozwijanie i kształtowanie naukowych i zawodowych zainteresowań studentów, 

pogłębianie wiedzy o środowisku, rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego, 

realizacja projektów badawczych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,  

współpraca z instytucjami regionu,  

współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach, 

wykorzystanie technologii informacyjnej w rozwiązywaniu zagadnień ochrony środowiska, 

promowanie PWSZ w Elblągu. 

Cele te są realizowane poprzez następujące formy działalności Koła:  

Współudział w organizowaniu przez Uczelnię konferencji naukowych, wykładów, wystaw, konkursów, seminariów i warsztatów. 

realizacja projektów naukowych i wspierających współpracę między jednostkami naukowymi z kraju i za granicą. 

współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą. 

wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych. 

stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w kole. 

Szczegółowe informacje na temat działalności koła można znaleźć pod adresem http://pwsz.elblag.pl/creo.html 
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III. Studenckie Koło Naukowe "HUMANITAS 

Koło działa przy Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu od stycznia 2005 roku. 

 Sekcja językoznawcza polonistów 

Opiekunem sekcji jest dr Aneta Lica. 

Członkami sekcji są studenci wszystkich trzech lat filologii polskiej.  

Celem ich pracy jest badanie zmian zachodzących we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do zmian dawniejszych).  Studenc i koncen-

trują się na języku potocznym, publicystycznym i artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i frazeologii.  

Koło jest organizatorem corocznej konferencji studenckiej: „Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki.” 

 Sekcja dziennikarska  

Opiekunem sekcji jest dr Katarzyna Jarosińska-Buriak 

Członkami sekcji są  przede wszystkim studenci filologii polskiej, jak również studenci innych kierunków. 

Głównym polem aktywności studentów jest redagowanie gazety studenckiej (obecnie) "PWSZ PROJECT" – kwartalnika studentów PWSZ w Elblą-

gu. Na łamach gazety studenci m. in. zamieszczają recenzje filmów, koncertów, fabularyzowane reportaże, w swobodny, dowcipny sposób 

komentują wydarzenia z życia studenckiego.  

Gazeta nawiązuje do wcześniejszych pism studenckich –  "Jeżem po szosie", „Generacje" i „Inicjatywa".  

 Szczegółowe informacje na temat działalności koła można znaleźć pod adresem: http://www.pwsz.elblag.pl/humanitas.html 

 

 IV. Studenckie Koło Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej 

Koło działa przy Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu od 2003 roku.  

 Sekcja FUTURE3D 

Opiekunem sekcji jest dr inż. Henryk Olszewski 

Misją sekcji FUTURE 3D jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ    

w Elblągu w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym sprawnie wykorzysty-

wać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.  

Celem sekcji jest rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów 

otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania w grafice komputerowej. 

 Sekcja Grupa .NET 

Opiekunem sekcji jest mgr Łukasz Żołędziewski 

Celem sekcji jest: 

wspieranie Akademii Microsoft (administracja witryna msdn.pwsz.elblag.pl, aktualizowanie ścieżek dydaktycznych z zakresu MCSA-

/MCSE, wsparcie procesu dydaktycznego – dodatkowe zajęcia.  

Współpraca z innymi kołami naukowymi, szczególnie z sekcjami pokrewnymi z UG, PG (wymiana informacji o wydarzeniach kultu-

ralno-oświatowych za pośrednictwem plakatów, ulotek itp.)  

Współpraca zagraniczna, poprzez pozyskiwanie informacji z sektora IT, przedsiębiorstw o innowacjach technologicznych jak i możli-

wości kariery zawodowej.  

Praca naukowo-badawcza, pisanie artykułów do zeszytów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych.  

Wsparcie działań organizacyjnych IIS i PWSZ z naciskiem na promowanie wizerunku Uczelni, współpracę z Biurem Rektora (Targi 

edukacyjne, konferencje, czy tez współpraca przy organizacji Juwenaliów). 

 

V. Studenckie Koło Naukowe „VBA For Applications” 

 Koło działa przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu od grudniu 2009 roku. Opiekunem koła  jest mgr Marek Iwaniak.  

Celem działalności koła jest wzajemna pomoc i współpraca w zdobywaniu szerokiej wiedzy na temat zastosowania arkuszy kalkulacyjnych. Na 

spotkaniach uczestnicy mogą zapoznać się ze składnią języka programowania VBA for Excel. Spotkania  prowadzone są w formie laboratoriów.  

mgr Aleksandra Thiede 
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Klub Uczelniany AZS - przegląd wydarzeń 

 Rok akademicki 2009/2010 przyniósł zmiany organizacyjne Klubu Uczelnianego AZS PWSZ. W listopadzie 

2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym został wybrany nowy skład Zarządu. Na 

funkcję Prezesa Klubu wybrano mgr Henrykę Szumną, trenera, instruktora, długoletniego działacza społecznego, od 

2002 roku zaangażowaną w działalność klubu AZS. I tak jedenasty akademicki sezon sportowy został poprowadzony 

przez nowy Zarząd. Od założenia, czyli od 1999 roku Klub działa w strukturach Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk. 

W roku sportowym 2009/2010 KU AZS PWSZ prowadził następujące sekcje: 

 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,  

piłka nożna,  

sekcja turystyczna,  

jeździecka,  

muzyczno-ruchowa,  

tańca towarzyskiego oraz  

żeglarska.  

Dodatkowo w grudniu 2009 roku została powołana sekcja piłki ręcznej kobiet. W lutym 2010 roku, ze względu na błędy merytoryczne sekcji 

tańca towarzyskiego oraz brak prowadzącego z odpowiednimi kwalifikacjami, zawieszono jej działalność na jeden semestr. Wznowienie działa-

nia tej sekcji zaplanowano na rok akademicki 2010/2011. 

Liczba członków KU AZS PWSZ Elbląg w roku akademickim 2009/10 wyniosła 146, tj. o 15 członków więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast      

w obecnym roku do Klubu zapisało się już ponad 170 nowych członków. Nasz Klub, zgodnie z założeniami, w minionym roku akademickim 

uczestniczył w rywalizacji sportowej w ramach sportu powszechnego. Były to rozgrywki międzyuczelniane organizowane przez Organizacje 

Środowiskowe AZS w Gdańsku i w Olsztynie, eliminacje do Akademickich Mistrzostw Polski a także udział w Akademickich Mistrzostwach regio-

nu oraz Polski. I tak drużyna KU AZS PWSZ na Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur w Piłce Nożnej zajęła II miejsce, zdobywając tym 

samym tytuł Wicemistrza Warmii i Mazur. 

          Zawodniczki drużyny piłki siatkowej zajęły III miejsce na Eliminacjach do Akademickich Mistrzostw Polski rozgrywanych w Olsztynie. 

Taki sam sukces odnotowała drużyna piłki siatkowej męskiej. 

Rewelacyjnie spisała się drużyna nowo powstałej sekcji piłki ręcznej kobiet, która zajęła IV miejsce na Akademickich Mistrzostwach 

Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, rozegranych w maju 2010 roku w Łodzi, gdzie startowały 22 mocne zespoły. Dużym uznaniem dla  naszego Klu-

bu było powołanie dwóch z naszych studentek tej sekcji: Hanny Sądej i Marty Miecznikowskiej, trenujących na co dzień w Elbląskim Klubie 

Sportowym EKS Start, do Akademickiej Kadry Polski na Akademickie Mistrzostwa Świata, które odbyły się w dniach 27 czerwca – 4 lipca br.      

w Nyiregyhaza (Węgry). Polski zespół zajął V miejsce. 

Karatecy z Klubu KARATE SHOTOKAN – członkowie KU AZS PWSZ również dali nam powód do dumy. W majowych Akademickich 

Mistrzostwach Polski w Karate WKF rozegranych we Wrocławiu, Tomasz Kundzicz zdobył złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski a 

jego młodszy kolega klubowy – Przemysław Studziński –  brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski. Obaj zawodnicy, w sierpniu 2010 r. wzięli 

udział w Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan, na których zdobyli w walce drużynowej, jako drużyna Polski, brązowy medal.  

W roku akademickim 2009/2010 studenci PWSZ w Elblągu wywalczyli dziewięć medali, w tym: dwa złote, trzy srebrne i cztery brązo-

we. Jest to jeden z najlepszych rezultatów medalowych w ciągu 11 lat istnienia KU AZS PWSZ. Łącznie w ciągu jedenastu lat startów w zawo-

dach rangi mistrzowskiej studenci PWSZ w Elblągu, wywalczyli trzydzieści trzy medale, w tym siedem tytułów Mistrza Polski. Zaznaczyli swoje 

miejsce na Akademickich Mistrzostwach i Pucharach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Europy i Świata. 

W ramach działań promujących PWSZ w Elblągu poprzez sport, KU AZS współpracował z klasami akademickimi I Liceum Ogólno-

kształcącego i Liceum Ekonomicznym. Była to bardzo udana współpraca. Młodzież wzięła udział w licznych, bardzo ciekawych imprezach. Były 
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to akademickie turnieje w piłkę nożną i siatkową – przeprowadzone przez sekcje piłki nożnej i siatkowej oraz imprezy sportowo-rekreacyjno-

turystyczne, przygotowane przez sekcje: jeździecką, muzyczno-ruchową, turystyczną i żeglarską. Klub włączył się również do współorganizacji 

Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Cieszyła się bardzo dużym powodzeniem.„Strefa Sportu i Rekreacji” z udziałem m.in. zwierząt i kowala  

By wzmocnić efekt promocji Uczelni poprzez sport, w roku akademickim 2009/2010 do elbląskich rozgrywek Pol-Plast Volley Liga organizowa-

nych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, został zgłoszony zespół piłki siatkowej męskiej KU AZS PWSZ, który zajął I miejsce w II 

lidze. We wrześniu 2010 roku zostały już zgłoszone dwa zespoły, które będą grały na poziomie I i II Ligi. 

Nasze działania to także wspieranie członków naszego Klubu w potrzebie. W ubiegłym roku akademickim dwóch członków AZS 

PWSZ, dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami, otrzymało niezbędną pomoc rzeczową. 

Kolejny rok akademicki niesie ze sobą nowe wyzwania dla Klubu. To m.in. reorganizacja struktur KU AZS PWSZ, udział w programach 

krajowych i międzynarodowych, wyłonienie wolontariuszy współpracujących przy tworzeniu projektów dofinansowywanych ze środków zarów-

no krajowych jak i unijnych wspierających działalność sekcji. Wszystko po to, by wzbogacić ofertę sportowo-rekreacyjną dla studentów PWSZ   

w Elblągu oraz współtworzyć wizerunek nowoczesnej uczelni, dla której sport jest ważną rolą w procesie wychowania zdrowego młodego po-

kolenia. 

  Podsumowując działalność KU AZS PWSZ należy także wspomnieć o trenerach prowadzących sekcje, bez których wiedzy, umiejętności 

i zaangażowania nie byłoby sukcesów oraz przyjaznej atmosfery, tak ważnej dla młodzieży przychodzącej do sekcji. 

 Szkolenie biblioteczne dla nowo przyjętych studentów jest od zawsze stałym elementem procesu 

dydaktycznego Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Elblągu. Głównym jego celem jest przekazanie podstawowej, 

praktycznej wiedzy o bibliotece oraz zapoznanie czytelników z zasadami korzystania z jej zasobów i usług,    

a przede wszystkim ze sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury. 

Od wielu lat w naszej bibliotece szkolenie biblioteczne dla studentów I roku odbywało się w formie wykładu 

wygłaszanego przez bibliotekarza do grupy studentów. W październiku 2010 roku uruchomiono na uczelnia-

nej platformie edukacyjnej Moodle szkolenie biblioteczne w formie kursu on-line, które kończy się testem 

sprawdzającym.  

Opis szkolenia 

Szkolenie biblioteczne on-line na platformie Moodle zawiera materiały, które w przejrzysty sposób przedstawiają podstawowe informacje doty-

czące funkcjonowania Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Elblągu. Treść szkolenia została podzielona na poszczególne zagadnienia:  

o bibliotece,  

regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Elblągu,  

jak zapisać się do biblioteki,  

jak wypożyczać książki,  

korzystanie z katalogu on-line,  

sposób wypełniania rewersu,  

FAQ – najczęściej zadawane pytania,  

słownik pojęć. 

Zagadnienia te, uzupełnione o linki, kierują odbywających szkolenie na odpowiednie strony, gdzie znajdują się dodatkowe informacje. Ułatwie-

niem w przyswajaniu przedstawianych treści są prezentacje: sposób korzystania z katalogu komputerowego biblioteki oraz sposób wypełniania  

mgr Henryka Szumna, Prezes KU AZS  PWSZ w Elblągu 

Szkolenie biblioteczne on-line 



 mgr Dorota Janik, Bibliotekarz 

rewersu. Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, który jest warunkiem założenia konta biblio-

tecznego. Test zawiera 10 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru, dających możliwość uzyskania 

maksymalnie 10 punktów. Są one wybierane losowo z zestawu 100 pytań oraz losowo generowane 

przez system, więc możliwość powtórzenia się takiego samego zestawu pytań (testu) jest niewielka. 

Niektóre z nich mają formę ćwiczeń i wymagają praktycznego wykorzystania katalogu SOWA. Czas 

przewidziany na rozwiązanie testu wynosi 30 minut. Jego zaliczenie następuje w momencie udziele-

nia 100% pozytywnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia szkolenia osoba ma możliwość 

ponownego przystąpienia do testu i powtarzania go aż do skutku.  

 Szkolenie dostępne jest w Internecie 24 godziny na dobę. Student może je odbyć w do-

godnym dla siebie miejscu, czasie i tempie. Kursant, jeśli chce przypomnieć sobie lub pogłębić wie-

dzę, ma możliwość wielokrotnego powracania do treści zawartych w szkoleniu. Szkolenie on-line 

wymaga od studenta osobistego zaangażowania przez co rozwija umiejętność samodzielnej nauki. 

Do pracy związanej ze szkoleniem bibliotecznym na platformie Moodle przystąpiono w poprzednim 

roku akademickim. Twórcą szablonu i wstępnej wersji szkolenia bibliotecznego jest dr Robert Fidy-

tek. W szkoleniu zostały wykorzystane filmy instruktażowe opracowane przez czterech studentów 

Instytutu Informatyki Stosowanej w ramach zajęć projekt zespołowy pod kierunkiem doktora Roberta 

Fidytka. 

Działania przygotowawcze i wstępna wersja kursu to pierwszy etap powstawania koncepcji szkolenia bibliotecznego on-line. Drugim etapem 

było opracowanie i zredagowanie treści szkolenia, które, ze względu na specyfikę pracy w bibliotece,  przygotowali pracownicy biblioteki. Przez 

cały czas trwania przygotowań współpracował z biblioteką dr Robert Fidytek, natomiast kwestią merytoryczną szkolenia zajęła się mgr Dorota 

Janik. 

Szkolenie w obecnej postaci jest pierwszą wersją szkolenia bibliotecznego on-line w naszej Bibliotece. W przyszłości projekt ten będzie udosko-

nalany i rozwijany. Z pewnością zostanie poszerzony o oprawę graficzną, której, niestety, w obecnej chwili jeszcze nie ma. Mamy nadzieję, że 

opracowane i wdrożone szkolenie przez Internet poszerzy wiedzę o naszej bibliotece, ułatwiając studentom I roku studiów korzystanie z biblio-

tecznych usług i zasobów. 

Nowości wydawnicze PWSZ w Elblągu 

 Wydawnictwo PWSZ w Elblągu wzbogaciło się o kolejne pozycje książkowe: 

„Podstawy ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem” – dr hab. inż. Tadeusz Liziński 

„Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” – pod redakcją naukową dr hab. Krystyny Gomółki 

„Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” Zeszyt nr 8, – Instytut Politechniczny i Instytut Informatyki Stosowanej 

„Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” Zeszyt nr 9 – Instytut Ekonomiczny 

„Oblicza Internetu – (Re)definiowanie sieci”– pod red. naukową prof. Marka Sokołowskiego 

Obecnie w przygotowaniu są następujące publikacje: „Ocena jakości wyrobów hutniczych” wyd. II uzupełnione autorstwa dr hab. inż. Jerzego 

Łabanowskiego, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” Zeszyt nr 10 (lotnicze), „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblą-

gu” Zeszyt nr 11, Instytutu Pedagogiczno-Językowego, Skrypt z historii literatury niemieckiej dla studentów filologii germańskiej autorstwa dr 

Anatola Michajłowa pt.: „Zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfangen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.” 

Zgłaszane obecnie propozycje publikacji do kolejnego planu wydawniczego wskazują na to, że przyszły rok zaowocuje kolejną dawką dobrych 

pozycji . 

mgr Aleksandra Thiede 
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