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Losy absolwentów uczelni wyższej, ich kariery życiowe i zawodowe zawsze są dobrym mierni-
kiem jakości studiów, które zaoferowała im ich Alma Mater. Każde studia, obok rozwoju inte-
lektualnego, mają na celu przygotowanie studiujących do czynnego, pożytecznego udzia-
łu w życiu społecznym. Większość absolwentów będzie dużą część czasu spędzać w pracy,  
w której będą się rozwijać, robić karierę, realizować swoje pasje i wreszcie zdobywać środki na 
utrzymanie swoje i swych rodzin.

            Miarą dobrego dostosowania programów kształcenia oferowa-
nych przez uczelnię jest to, z jakim powodzeniem jej absolwenci 

mogą realizować powyższe założenia, jak wysoki jest stopień 
ich „zatrudnialności” tuż po studiach i po upływie kolejnych lat. 
Od początku swej działalności PWSZ w Elblągu analizuje losy 
absolwentów, dostosowując swoje programy kształcenia do 
hasłowo nazywanych „potrzeb rynku pracy”. 
Za jakiś czas zostanie wypełniona ustawowa zapowiedź 
powstania centralnego systemu badania losów absolwen-

tów uczelni wyższych w Polsce poprzez wykorzystanie baz 
danych będących w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Na razie nasze Akademickie Biuro Karier 
w ramach swojej działalności opracowuje odpo-

wiednie zestawienia.

 Niniejszy Biuletyn PWSZ w Elblągu zawiera 
część takich zestawień oraz wywiady z absol-

wentami PWSZ w Elblągu i ich pracodaw-
cami. Zaprezentowane zestawienia oraz 
opisane kariery zawodowe absolwentów  
z jednej strony stanowią tzw. „dobre przykła-
dy”, z drugiej strony zaś wykazują, jaką rolę 
w Elblągu i jego regionie pełni elbląska 

PWSZ.

Rektor PWSZ w Elblągu
prof. dr hab inż. Zbigniew Walczyk
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Uczelnia            

WCZORAJ (ZA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ)...

DZISIAJ...W PWSZ w ELBLĄGU

WIZJA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią speł-
niającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozu-
miejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych 
sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej,  
w której wzrastał.

MISJA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Elblągu podejmuje się spełniać w mie-
ście Elblągu i jego regionie misję, polega-
jącą na wspomaganiu rozwoju społecznego, 
technologicznego i kulturalnego, współpracu-
jąc ze wszystkimi siłami politycznymi, społecz-
nymi i gospodarczymi, które w swoją działalność 
mają wpisane podobne cele. 

PWSZ w Elblągu uważa, że najważniejszym 
środkiem do wypełnienia tej misji jest 
kształcenie młodzieży na wysokim po-
ziomie w specjalnościach dających dużą 
szansę zdobycia pracy lub założenia wła-
snej firmy, a także stwarzanie możliwo-
ści ustawicznego kształcenia się wszyst-
kich zainteresowanych doskonaleniem 
swoich kwalifikacji zawodowych.

Misja i wizja           



Sukcesy
76

Prestiż

W 2015 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Elblągu po raz piąty otrzymała certyfikat „Uczel-
nia Liderów” Ogólnopolskiego Konkursu i Progra-
mu Certyfikacji Szkół Wyższych, konsekwentnie 
potwierdzając słuszność swoich działań w obszarze 
kształcenia praktycznego i dostosowania oferty 
studiów do wyzwań rynku pracy.

Uczelnia podejmuje rozliczne inicjatywy na rzecz re-
gionu, wykorzystując kooperację z interesariuszami 
zewnętrznymi w celu doskonalenia swojej oferty 
dydaktycznej i dostosowywania jej do wymogów 
środowiska lokalnego. 

Dodatkowo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Elblągu wyróżniona została statuetką nadzwy-
czajną „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia 
te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły naj-
bardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne 
i efektywne systemy zapewniania jakości kształce-
nia, determinujące rozwój różnorodnych progra-
mów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyj-
ności w dydaktyce akademickiej. 

W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu jest uczel-
nią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efek-

tywnie reagującą na potrzeby otoczenia, per-
manentnie rozwijającą swój potencjał naukowy  
i dydaktyczny – harmonijnie i zgodnie z potrzeba-
mi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 
Działania Uczelni w szerokiej kooperacji z otocze-
niem zewnętrznym pozwalają na osiągnięcie za-
kładanych celów w aspekcie kształcenia specja-
listów, którzy szybko odnajdują się na lokalnym  
i regionalnym rynku pracy. 
W przekonaniu komisji stałe doskonalenie przez 
Uczelnię posiadanych zasobów pozwala na pełne 
wykorzystywanie dotychczasowych osiągnięć Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz 
rozwijanie jej oferty zgodnie z oczekiwaniami rynku 
i tendencjami w makrootoczeniu gospodarczym, 
które są na bieżąco monitorowane.
Finałowa gala V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia 
Liderów” odbyła się 2 lipca 2015 roku w Auli Leopol-
dina Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikat oraz 
wyróżnienie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Elblągu odebrał Prorektor ds. Kształcenia 
PWSZ w Elblągu – dr hab. inż. Cezary Orlikowski, 
prof. PWSZ w Elblągu.

W 2014 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przystąpiła do międzynarodowego rankingu 
Multirank pod auspicjami Komisji Europejskiej. Do rankingu przystąpiło około 850 uczelni z 70 krajów, w tym 
około 30 z Polski, wśród których znalazły się najlepsze polskie uniwersytety i politechniki. W grupie wszyst-
kich rankowanych uczelni zarówno cała PWSZ w Elblągu, jak i oba zgłoszone kierunki studiów, uzyskały oceny 
bardzo dobre i dobre za wysoką zatrudnialność absolwentów, współpracę z otoczeniem gospodarczym, do-
bre studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości.

I miejsce w 2005 roku, III miejsce 
w latach 2006 i 2009 w rankin-
gach Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych przeprowa-
dzonych przez miesięcznik „Per-
spektywy” i dziennik „Rzeczpo-
spolita”.

Najlepsza uczelnia w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim we-
dług rankingu tygodnika „Neswe-
ek POLSKA” przeprowadzonego 
wśród pracodawców  
w 2008 roku.  

W kwietniu 2010 roku Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w El-
blągu odnowiła Certyfikat Jakości 
ISO 9001:2008. ISO to międzyna-
rodowa norma określająca wy-
magania, które powinien spełniać 
system zarządzania jakością w or-
ganizacji.
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Rektor
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Kadencja

 Zarząd Państwowej Wyższej       Szkoły Zawodowej w Elblągu 

2015-2019

Prorektor ds. kształcenia
dr Iwona Kijowska

Prorektor ds. organizacyjnych
dr Irena Sorokosz

Kanclerz
mgr inż. Bohdan  Niemirycz
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Praktyki 
zawodowe 

Studenckie praktyki zawodowe cieszą 
się obecnie dużą popularnością nie tylko 
wśród dużych firm i korporacji, ale również 
wśród mniejszych przedsiębiorstw. 

Dla studentów są świetną, często pierwszą okazją 
do zdobycia doświadczeń zawodowych i ugrunto-
wania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych, a ponadto nawiązania cennych 
kontaktów. Mają one również za zadanie wzboga-
cenie CV studenta, co może okazać się konieczne 
przy szukaniu wartościowych ofert pracy już po stu-
diach. 

 PRAKTYKI ZAWODOWE 
PRZEDOSTATNIM ETAPEM KSZTAŁCENIA

WYKRES NR 1 
Liczba miejsc odbywania praktyk zawodowych (z podziałem na instytuty) 

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 
204

INSTYTUT INFORMATYKISTOSOWANEJ 
IM. KRZYSZTOFA  BRZESKIEGO

280

INSTYTUT POLITECHNICZNY
361

INSTYTUT EKONOMICZNY
89

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Elblągu odbywają praktykę w instytucjach i pod-
miotach gospodarczych związanych ze studiowa-
nym kierunkiem oraz wybraną specjalnością stu-
diów. 

Od początku istnienia Uczelnia dała możliwość zdo-
bycia praktycznego doświadczenia 7802 praktykan-
tom. 

Liczbę indywidualnych miejsc odbywania praktyki 
przez studentów w rozbiciu na poszczególne Insty-
tuty przedstawia wykres nr 1.

„Wiedza to za mało,
Musimy umieć ją stosować.
Chcieć to za mało, musimy działać.”

Johann Wolfgang von Goethe

100200300
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Zgodnie z wymogami Ustawy o wyższych szkołach 
zawodowych z 1997 roku od chwili powołania PWSZ  
w Elblągu, czyli od 1998 roku, wszystkie prowadzo-
ne w niej specjalności, a potem wszystkie kierunki 
studiów zawierały w swoich programach kształce-
nia semestralne praktyki zawodowe (15 tyg.), które 
Uczelnia do tej pory prowadzi w prawie niezmien-
nym wymiarze (nigdy poniżej 12 tyg.). 

„PWSZ w Elblągu nigdy nie „skorzystała”  
z możliwości obniżenia wymiaru praktyk, 
nawet gdy zmieniające się prawo na to 
pozwalało, gdyż w ten sposób osłabiłaby 
możliwości wypełniania swojej misji, której 
powodzenie polega m.in. na dostosowy-
waniu kierunków kształcenia do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

Praktyki zawodowe stanowią bardzo ważny czyn-
nik współpracy uczelni z otoczeniem gospodar-
czym, administracyjnym, samorządowym, pozarzą-
dowym etc., czyli krótko mówiąc z pracodawcami”  
– na łamach Forum Akademickiego pisze prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu.

Od 1 października 2014 roku Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło nowelizację 
Ustawy, zgodnie z którą podstawowa jednostka 
prowadząca kształcenie na kierunku o profilu prak-
tycznym musi w programie kształcenia uwzględnić 
co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. 
Obowiązek ich organizowania leży po stronie uczel-
ni. Ważne, by wypracować wspólne stanowisko 
wszystkich zainteresowanych stron: studentów, 
uczelni wyższych oraz firm umożliwiających odby-
cie stażu (przyszłych pracodawców). 

Praktyki powinny być wartościowe i przyno-
sić korzyści wszystkim wskazanym podmiotom. 
Ich celem jest przygotowanie do przyszłej pra-
cy zawodowej, mają uczyć konkretnych umie-
jętności, najlepiej w oparciu o uprzednio spo-

rządzony program. Ścisła współpraca uczelni  
z przedsiębiorcami pozwoli na lepsze przygotowa-
nie studentów do wymagań rynku pracy. 

„Pracodawcy oczekują absolwentów gotowych na-
tychmiast podjąć pełną gamę zadań na danym sta-
nowisku. Owszem, tak może być, jeśli zdecydują się 
przyjąć studentów na praktyki na semestr przed obro-
ną dyplomu, dając im jednocześnie ważne dla siebie 
tematy prac licencjackich lub inżynierskich, które pro-
wadzone będą pod kierunkiem pracowników uczelni 
oraz przedstawicieli pracodawców. Wszyscy uczest-
nicy takiego współdziałania będą wygrani: praco-
dawcy mogą wybrać dla siebie najodpowiedniejszych 
pracowników, studenci zdobywają praktyczne do-
świadczenie, a PWSZ w Elblągu wypełnia swoją misję”  
– podsumowuje prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Praktyczne kształcenie na wysokim po-
ziomie to warunek poprawy sytuacji za-
trudnieniowej absolwentów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblą-
gu  nieprzerwanie zwiększa liczbę umów, na mocy 
których studenci PWSZ w Elblągu mogą odbywać 
praktyki zawodowe w instytucjach i przedsiębior-
stwach. Obecnie współpracujemy już z ponad 600 
przedsiębiorcami i instytucjami. 

W tabeli nr 1 podano sumarycznie liczbę studentów-
-praktykantów na poszczególnych kierunkach kształ-
cenia. Zawarto tam również liczbowe zestawienie 
miejsc pracy (pracodawców), w których studenci  
PWSZ w Elblągu odbywają praktyki. 

Umożliwienie studentom odbycia praktyk zawo-
dowych w tak dużej liczbie miejsc jest rezultatem 
wieloletniej współpracy uczelni z jej otoczeniem. 
Porównując liczbę miejsc praktyk z liczbami prak-
tykantów, widać, że średnio u określonego praco-
dawcy przyjmowanych jest co najwyżej kilku prakty-
kantów (często są to pojedyncze osoby).

Umowy te prowadzą do upraktycznienia procesu 
kształcenia oraz większej korelacji pomiędzy szkol-
nictwem wyższym a środowiskiem biznesu. Kreuje-
my sylwetki absolwentów zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawców, z udziałem przedsiębiorców, me-
nedżerów i specjalistów, bez uszczerbku dla nauki 
umożliwiającej dobre przygotowanie do studiów II 
stopnia.

Studia w PWSZ w Elblągu pozwalają więc osiągnąć 
najlepsze, bo praktyczne, przygotowanie do 

zawodu, uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pra-
cy już w trakcie studiów, co jest wielkim atutem dla 
osób rozpoczynających drogę kariery zawodowej. 

Mury PWSZ w Elblągu opuszczają kompe-
tentni absolwenci – specjaliści w pełni przy-
gotowani do wykonywania zawodu. 

Poświadczeniem powyższego niech będą umiesz-
czone w kolejnym dziale niniejszego biuletynu wy-
powiedzi Przedsiębiorców, którzy mają lub mieli  
w przeszłości kontakt z naszymi studentami.

TABELA NR 1
Liczba praktykantów w PWSZ w Elblągu i liczba miejsc praktyk (pracodawców, u których odbywały się praktyki) za lata 1998–
2014  (Źródło: Nieodzowne narzędzie kształcenia zawodowego,  „Forum Akademickie” 2015, nr 2, s. 20–23, autor: Z. Walczyk)

 
INSTYTUT 

KIERUNEK 

KSZTAŁCENIA 

LICZBA 

PRAKTYKANTÓW 

LICZBA 
MIEJSC  

PRAKTYK  

 
KOMENTARZE 

 
EKONOMICZNY 

(IE) 
 

Administracja 1150 
  

Ekonomia 1902 

Razem w IE 3052 89 
 
 
 

POLITECHNICZNY 
(IP) 

Ochrona 
środowiska 

513 
 

Praktyki odbywają się miedzy innymi w firmach  
o światowej renomie: 
− Alstom Power Sp. z o.o. 
− Lotos Sp. z o.o. 
− FLSmidth MAAG Gear Zamech Sp. z o.o. 
− Grupa Żywiec S.A. 
− HANYANG ZAS Sp. z o.o. 
− Gdańska Stocznia Remontowa S.A. 
− Michelin Polska S.A. 
− STRABAG Sp. z o.o. 
− Lufthansa Systems Polska Sp. z o.o. 
− SKANSKA S.A. 
− ABB Sp. z o.o. 
− Rolls-Royce Marine Poland Sp. z o.o. 

Elektrotechnika 211 

Mechanika i 
budowa  maszyn 

319 

Budownictwo 251 

Razem w IP 1294 361 

INFORMATYKI 
STOSOWANEJ 

(IIS) 

Informatyka 931 
 

Razem w IIS 931 280 
 

PEDAGOGICZNO 
JĘZYKOWY 

(IPJ) 

Filologia  1018* 
 

Praktyki odbywają się między innymi w: 
− 43 szkołach podstawowych 
− 29 gimnazjach 
− 8   liceach 
− 47 zespołach szkół 
− 29 przedszkolach 
− 4  przychodniach psychologiczno-pedagogicznych 

Filologia polska 619* 

Pedagogika 888* 

Razem w IPJ 2525* 204 

   

 Razem w PWSZ w Elblągu 

 

7802 

 

934 

W okresie objętym sprawozdaniem, liczba praktykantów (7802) 
jest mniejsza od liczby  wydanych dyplomów (7961), ponieważ 
część pracujących studentów studiów niestacjonarnych została 
zwolniona z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. 

 *) każdy student kierunku nauczycielskiego odbywa 4 praktyki: 2 asystenckie i 2 nauczycielskie, które wykazywane są łącznie, jako 1 praktyka
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diów stacjonarnych oraz 264 słuchaczy studiów 
niestacjonarnych) odbyło praktyki zawodowe  
w 89 różnych firmach i instytucjach.

Na wykresie nr 3 przedstawiono wykaz 10-ciu firm/
instytucji, w których studenci Instytutu Ekono-
micznego najliczniej odbywali praktyki zawodowe 
w latach  2003–2013.

Ponadto 35 studentów kierunku Ekonomia miało 
okazję odbycia praktyk zawodowych za granicą  
w ramach Programu Erasmus.  Miejsca wyjazdów 
zagranicznych na praktykę zawodową przedsta-
wia tabela nr 2.

WYKRES NR 2
Liczba miejsc praktyk zawodowych dla Instytutu Ekonomicznego, w poszczególnych latach (2003–2014)

INSTYTUT EKONOMICZNY

Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych organizowane są zgod-
nie z Regulaminem Studiów PWSZ w Elblągu  
w oparciu o plany studiów i programy kształ-
cenia. Praktyka zawodowa na obu kierunkach 
(Ekonomia, Administarcja) realizowana jest  
w trakcie szóstego semestru, trwa 15 tygodni  
i podlega zaliczeniu na ocenę. 

Pierwsze praktyki zawodowe w Instytucie Eko-
nomicznym odbyły się w roku akademickim 
2002/2003.

W ciągu 11 lat funkcjonowania Instytutu Ekono-
micznego 3052 studentów (2788 słuchaczy stu-

TABELA NR 2
Liczba studentów Instytutu Ekonomicznego, którzy odbyli zagraniczne praktyki zawodowe w latach 2003–2014

Lp. Miejsce praktyki Liczba  
praktykantów

1 Shinwa Precision, Hungary 3
2 Mais que eventos, Centro Comercial Passerelle, Caldas das Taipas, Spain 1
3 AS „LAUMA LINGERIE” Ziemelu iela, Liepaja, Latvia 1

4 H-TOP Hotels GROUP – Barcelona, Spain 1

5 H-TOP Hotels Group, Riera d’en Jordan s/n, Spain 7
6 PAD HOTELS & RESORTS S.r.l., Alessandria, Italy 3

7 Hotel Coronas Playa, Lanzarote, Spain 1
8 Hoteles Trianflor – Dania Mark Magec, Canarias, Spain 2
9 NH Palacio de Oquendo Plaza de San Juan, Spain 1
10 H. TOP HOTELS PINEDA de Mar Barcelona, Spain 8
11 Regionale Schule Adolph Diesterweg, Germany 1
12 H. TOP ROYAL STAR w Lloret de Mar, Spain 6

WYKRES NR 3
Liczba praktykantów Instytutu Ekonomicznego w latach 2003–2013 z podziałem na instytucje/firmy
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Najwięcej studentów Instytutu Politechnicznego  
w latach 2002–2014 przyjęły: Alstom Power Sp.  
z o.o., EPWIK, Żuławski Ośrodek Badawczy w El-
blągu, ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o., ENERGA 
OPERATOR S.A. o/Elbląg. (Wykres nr 5)

WYKRES NR 4
Liczba miejsc praktyk zawodowych dla Instytutu Politechnicznego, w poszczególnych latach (2002–2014)

INSTYTUT POLITECHNICZNY

Instytut Politechniczny pierwszych studentów  
z kierunku Ochrona środowiska skierował na prak-
tyki zawodowe w roku akademickim 2001/2002.

Do dziś praktyki odbyło 1294 studentów wszyst-
kich specjalności, w tym 43 studentów studiów 
niestacjonarnych. 
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WYKRES NR 5
Liczba praktykantów Instytutu Politechnicznego w latach 2003–2013 z podziałem na instytucje/firmy

TABELA NR 3
Liczba studentów Instytutu Poltechnicznego, którzy odbyli zagraniczne praktyki zawodowe w latach 2003–2014
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Lp. Miejsce praktyki Liczba  
praktykantów

1 Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences, Stralsund, Germany 22
2 Universitat Politecnica de Catalunya, Vilanova i la Geltru, Spain 1
3 Hochschule Bremen, Germany 3

4 COGERSA S.A.U Gijón – ASTURIAS, Spain 3

5 Indemesa S.L., Tremañes - Gijón, Spain 3
6 Advanced Simulation Technologies, S.A., Cabuenes, Gijon, Spain 1

7 CCSI. F Cuenca, Izda, Spain 1
8 AST Ingenieria. S.L., Gijon, Spain 1
9 Universidad de Castilla La Mancha, Spain 13

27
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Specyfika zawodu nauczyciela i przygotowanie do 
pracy z dziećmi i uczniami na różnych poziomach 
edukacyjnych wymaga odbycia praktyk w różnych 
placówkach oświatowych. 

Z Instytutem Pedagogiczno-Językowym współ-
pracuje wiele szkół i przedszkoli, przy czym naj-
więcej studentów skierowanych zostało na prak-
tykę zawodową do placówek przedstawionych  
w tabeli nr 4.  

Instytut Pedagogiczno-Językowy realizuje współ-
pracę z placówkami oświatowymi, w których stu-
denci zdobywają umiejętności praktyczne. 

Do chwili obecnej są to 204 placówki, tj. szkoły 
podstawowe, gimnazja, licea, poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne oraz przedszkola. 

Poniższy wykres obrazuje liczbę miejsc, w których 
studenci odbywali praktyki zawodowe z podzia-
łem na poszczególne lata. 

Do chwili obecnej 2525 studentów – przyszłych pe-
dagogów – zrealizowało praktyki, które zgodnie  
z wymogami zawodowymi obejmują 2 praktyki 
asystenckie i 2 praktyki nauczycielskie. 

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

WYKRES NR 6 
Liczba miejsc praktyk zawodowych dla Instytutu Pedagogiczno-Językowego
w poszczególnych latach (2004–2014)
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INST Y TUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

TABELA NR 4
Liczba praktyk zawodowych-nauczycielskich, odbytych przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego w latach 
2003–2014 z podziałem na instytucje 

Lp. Miejsce praktyki Liczba  
odbytych praktyk

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama  Mickiewicza w Elblągu 1502

2 Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kajki w Elblągu 2186

3 Szkoła Podstawowa nr 16 im. J. Wybickiego w Elblągu 1324

4 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu 2521

5 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu 2520

6 Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu 2186

7 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu 1303

8 Gimnazjum nr 9 w Elblągu 928

9 Przedszkole nr 14 w Elblągu 1236

10 Przedszkole nr 19 w Elblągu 1059
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WYKRES NR 7
Liczba miejsc praktyk zawodowych dla  

Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego 
w poszczególnych latach (2005–2014)

W Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzyszto-
fa Brzeskiego pierwsze praktyki zawodowe odby-
ły się w roku akademickim 2004/2005, od tego cza-
su na praktyki skierowano 931 studentów. Czas ich 
trwania na przestrzeni lat kształtował się różnie:

• 2001–2006 praktyka trwała 15 tygodni w seme-
strze VII, zarówno na studiach stacjonarnych, jak  
i niestacjonarnych;

•  2007–2011 praktykę realizowano w ciągu 12 tygo-
dni w okresie wakacyjnym między semestrem VI  
i VII na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

• od roku akademickiego 2012/2013 praktyka za-
wodowa trwa 15 tygodni, odbywa się w semestrze 
VII i obejmuje studentów studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych.

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 
IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

INST Y TUT INFORMAT YKI STOSOWANEJ 
IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

W ciągu 10 lat Instytut Informatyki Stosowanej im. 
Krzysztofa Brzeskiego skierował studentów do 
280 firm/instytucji w celu nabycia kompetencji za-
wodowych. 

Wykres nr 8 obrazuje liczbę miejsc praktyk zawo-
dowych w poszczególnych latach akademickich. 
Widoczny spadek jest wynikiem wzrostu przedsię-
biorczości studentów kierunku Informatyka, któ-
rzy już w czasie studiów podejmują pracę, zgodną 
ze studiowanym kierunkiem, co pozwala im na za-
liczenie wymaganej praktyki.

Najwięcej praktykantów przyjęły: Alstom Power 
Elbląg, PPHU KONI, InfoPower Elbląg, OPEGIEKA, 
a także inne firmy, nie tylko z Elbląga. (Wykres nr 
8)
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WYKRES NR 8
Liczba praktykantów Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego z podziałem na instytucje/firmy

Lp. Miejsce praktyki Liczba  
praktykantów

1 CAS Software AG, Germany 18
2 cab Produkttechnik GmbH & Co KG, Germany 2

3 FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe, Germany 14

4 Texdata Software GmbH, Germany 3

5 Deutsche Telekom AG, Germany 2

6 SPIE Deutschland System Integration GmbH, Germany 1

7 KTC-Karlsruhe Technology Consulting GmbH, Germany 6
8 L.M.S. International N.V. Researchpark Z1, Belgium 6

9 Open Experience GmbH, Karlsruhe, Germany 1

10 Netmarketer, s.r.o., Zilina, Slovakia 1
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TABELA NR 5
Liczba studentów Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, którzy odbyli zagraniczne praktyki zawodowe 
w latach 2007–2012
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Akademickie  
Biuro Karier 
w Państwo-
wej Wyższej 

Szkole Zawo-
dowej w Elblągu 

zostało powołane  
w styczniu 2003 

roku, a od września 
2006 roku należy 

ono do Ogólno-
polskiej Sieci Biur 

Karier. 
Misją ABK 

PWSZ w Elblą-
gu jest wspie-

ranie studentów 
i absolwentów 
w działaniach 

zmierzających do 
zdobywania doświad-

czenia zawodowego 
oraz dodatkowych 

umiejętności po-
zwalających bu-

dować własną 
karierę zawo-

dową.

Zadania realizowane przez ABK to między innymi: 

 prowadzenie szkoleń i prezentacji oraz organi-
zowanie spotkań informacyjnych, 

 promocja studentów i absolwentów na rynku 
pracy, 

 pośrednictwo ofert pracy, 
 promocja różnych form aktywności,  
 prowadzenie akcji „Najlepszy student”,
 realizacja ankietyzacji,
 organizacja spotkań z absolwentami. 

ABK PWSZ w Elblągu tworzy bazę danych o stu-
dentach i absolwentach Uczelni, która pomaga  
w komunikacji i przesyłaniu materiałów, informacji 
oraz ofert pracy. Ponadto ABK PWSZ w Elblągu or-
ganizuje i prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu 
psychologii, autoprezentacji i kreowania wizerun-
ku, poruszania się po rynku pracy oraz sporządza-
nia dokumentacji aplikacyjnej. Wszystkie zajęcia  
i porady prowadzone są bezpłatnie.  

Do chwili obecnej ABK PWSZ w Elblągu opracowało  
i zrealizowało pięć programów, które uzyskały dofi-
nansowanie ze środków Ministerstwa Gospodarki. 

Były to: 

  Program „Wyższa Szkoła Zaradności w Elblągu” 
(2003), 

 Program „Generacja Future” (2004), 
 Program „Kampania Edukacji Spółdzielczej” 

(2005),
 Program „Przedsiębiorczy i Samodzielni” (2005), 
 Program „STARTER – Akademicki Dopalacz 

Przedsiębiorczości” (2005). 

Akademickie Biuro Karier realizuje także działania  
o charakterze cyklicznym. Są to:

1. udział w pracach zespołu koordynująco-infor-
macyjnego Warmińsko-Mazurskiego Paktu na 
Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego,

2. udział w Targach Pracy oraz Targach Edukacyjno-
-Informacyjnych,

ABK PWSZ w ELBLĄGU AGENCJĄ ZATRUDNIENIA
Akademickie Biuro Karier pełni funkcję agencji za-
trudnienia. 

Do głownych jej działań należą:

1. prowadzenie bazy danych osób (studentów i ab-
solwentów Uczelni), pozyskiwanie ofert pracy od 
pracodawców indywidualnych, firm rekruterskich 
oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu,

2. organizacja spotkań dla studentów i absolwen-
tów Uczelni z pracodawcami oraz firmami i instytu-
cjami kierującymi ofertę szkoleń i kursów doszkala-
jących, tzw. „Dni Kariery”,

3. coroczna sprawozdawczość względem Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju i Po-
radnictwa Zawodowego jest wojewódzką platformą 
współpracy praktyków poradnictwa zawodowego. 
Pakt opiera się na dobrowolnym porozumieniu, tj. 
deklaracji dobrej woli kilkudziesięciu niezależnych 
od siebie instytucji i organizacji, które zobowiązały 
się do współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa 
zawodowego.

W listopadzie 2007 roku porozumienie w spra-
wie zawiązania Paktu podpisało 57 instytucji  
i organizacji zajmujących się problematy-

ką poradnictwa zawodowego, w tym in-
stytucje rynku pracy, placówki oświatowe, 
ośrodki związane z rekonwersją kadr oraz sto-
warzyszenia i organizacje z terenu województwa  
warmińsko-mazurskiego. Obecnie Pakt liczy 65 
członków. Inicjatywa zrodziła się w Wojewódz-
kim Urzędzie Pracy w Olsztynie a jej wdroże-
niem zajęły się dwa wydziały – centra informacji  
i planowania kariery zawodowej w Olsztynie  
i Elblągu. Z tego też powodu Wojewódzki Urząd 
Pracy w Olsztynie pełni funkcję inicjatora i koordy-
natora działań będących przedmiotem zawartego 
porozumienia. 

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, z dnia 20 kwietnia 2004 roku, 
agencja zatrudnienia to „prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług: 

1) pośrednictwa pracy

2) doradztwa personalnego

3) poradnictwa zawodowego

4) pracy tymczasowej”.

ABK PWSZ w Elblągu jako agencja zatrudnienia po-
siada wpis do rejestru agencji zatrudnienia pod nr. 
1366 potwierdzony certyfikatem wydanym przez 
marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. 

3. prezentacja oferty edukacyjnej i rozwojowej 
Uczelni skierowanej do studentów w czasie spo-
tkań ze studentami pierwszych roczników,

4. ankietyzacja pracodawców w zakresie poziomu 
zadowolenia z kompetencji studentów odbywa-
jących praktyki,

5. ankietyzacja absolwentów – Badanie Losów Za-
wodowych Absolwentów. 
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ANKIETYZACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu 
prowadzi także szeroko zakrojoną ankiety-
zację studentów oraz absolwentów Uczel-
ni. W ramach Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia realizuje następujące badania 
ankietowe:

ANKIETY DLA STUDENTÓW:
   Wizerunek Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu wśród 
wybranej grupy respondentów.

Ankieta skierowana jest do studentów I roku wszyst-
kich kierunków w momencie rozpoczęcia przez nich 
studiów, tj. w październiku lub listopadzie. W bada-
niu bierze udział losowa grupa respondentów. Ba-
danie ma na celu poznanie opinii studentów rozpo-
czynających studia w PWSZ na temat widoczności 
działań promocyjnych Uczelni, preferencji przy wy-
borze Uczelni oraz elementów najbardziej istotnych 
dla tożsamości Uczelni. Wiedza ta umożliwia podej-
mowanie celowych działań organizacyjnych i komu-
nikacyjnych mających na celu dostosowanie organi-
zacji i jej komunikacji do oczekiwań otoczenia. 

   Opinia studentów na temat satysfak-
cji studiowania.

Ankieta ta służy poznaniu opinii studentów na temat 
satysfakcji studiowania oraz poziomu zadowolenia  
z różnych aspektów studiowania. Ankieta ma na celu 
uzyskanie opinii pozwalających na poprawę warun-
ków dydaktycznych i pozadydaktycznych studiowa-
nia, tworzenie przyjaznego środowiska dla studiowa-
nia. Badanie ankietowe skierowane jest do losowej 
próby studentów I, II i III roku wszystkich kierunków 
w każdym roku akademickim na przełomie maja  
i czerwca.

   Czego oczekujesz od przyszłego 
pracodawcy?

Kwestionariusz ankiety dla studentów II roku 
wszystkich kierunków zawiera pytania dotyczą-
ce ich oczekiwań wobec pracy zawodowej i oceny 
własnych kompetencji osobistych, społecznych  
i zawodowych. Wyniki są pomocne w doskonaleniu 
miękkich kompetencji studentów oraz ukierunko-
wania ich w strategii poszukiwania pracy. Ankieta 
przeprowadzana jest corocznie na przełomie lute-
go i marca.

ANKIETY DLA PRACODAWCÓW: 
   Czego oczekujesz od absolwenta 

PWSZ w Elblągu?

Ankietyzacja przeprowadzana jest co dwa lata  
i dotyczy kompetencji i umiejętności stanowiących 
kryteria przyjmowania absolwentów do pracy. Słu-
ży także opracowaniu planu szkoleń dla studentów 
w zakresie kompetencji miękkich oraz modyfikowa-
nia programów praktyk.

  Opinia na temat praktykantów i ab-
solwentów Uczelni

Ma ona na celu poznanie kompetencji i umiejętności 
studentów i absolwentów PWSZ. Służy określeniu 
preferowanych kierunków kształcenia, modyfikacji 
oferty kształcenia oraz programów praktyk. Ankie-
ta przeprowadzana jest corocznie.

ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW:  
  Badanie losów zawodowych absol-

wentów

Ankieta jest skierowana do absolwentów wszystkich 
kierunków studiów, zarówno studiów stacjonar-

nych, jak i niestacjonarnych. Badanie realizowane jest  
w formie elektronicznej i prowadzone od  roku aka-
demickiego 2010/2011. Grupę respondentów stano-
wią absolwenci, którzy na ostatnim roku studiów 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych na potrzeby monitorowania losów zawodo-
wych absolwentów (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 
Oprócz monitorowania sytuacji zawodowej absol-
wentów badanie to pomocne jest w dostosowaniu 
oferty edukacyjnej Uczelni do oczekiwań i realiów 
rynku pracy. 

Badanie ma charakter dobrowolny i podzielone zo-
stało na dwa etapy:

• ankieta wstępna (w wersji papierowej) – wypeł-
niana przez absolwentów w momencie składania 
pracy dyplomowej; na jej podstawie tworzona była 
lista mailingowa;

• ankieta pogłębiona (zamieszczona w wersji elek-
tronicznej na komercyjnym serwerze www.ankiet-
ka.pl) – wypełniana przez absolwentów po około 
12 miesiącach, 3 i 5 latach po wypełnieniu wstępnej 
ankiety. 
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Akademickie Centrum 
Wsparcia i Doradztwa

Od 1 stycznia 2012 roku w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  
działa  Akademickie Centrum Wsparcia  
i Doradztwa  (ACWiD). 
Głównym zadaniem ACWiD jest udzielanie pomocy  
i wsparcia studentom PWSZ, którzy:

 mają problemy z uczeniem się i zdawaniem egza-
minów, 

 potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów  
i podejmowaniu decyzji,

 są ofiarami przemocy zarówno w świecie real-
nym, jak i wirtualnym,

 nie potrafią nadążyć za zmianami, 

 potrzebują wiedzy i ukierunkowania w doskona-
leniu siebie, 

 nie radzą sobie ze stresem studiowania. 

Zadania Akademickiego Centrum Wsparcia i Do-
radztwa realizowane są poprzez:  

   poradnictwo indywidualne,

  udzielanie wsparcia (informacyjnego, psycholo-
gicznego, instrumentalnego, społecznego),

   interwencje w sytuacjach kryzysowych,

   wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe,

   coaching, mediacje, instruktaż, 

   trening skutecznego uczenia się,

   szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, 

   pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

   działania profilaktyczne i prewencyjne,

   cykliczne zajęcia grupowe (warsztaty).

Akademickie Biuro Karier oferuje  studentom i ab-
solwentom PWSZ w Elblągu bezpłatne 16-godzin-
ne kursy z zakresu coachingu wychowawczego  
i coachingu kariery.  Kursy te stanowią możliwość 
zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności przy-
datnych w przyszłej pracy zawodowej. Pozwalają 
uczestnikom zapoznać się z nowymi narzędziami 
do pracy z uczniem (coaching wychowawczy) oraz 
planowania kariery i własnego rozwoju (coaching 
kariery). 

Celem kursów jest również zainspirowanie uczest-
ników do poszerzania wiedzy na temat coachingu 
i poszukiwania sposobów wzbogacania własnego 
warsztatu pracy. Nabyta wiedza i umiejętności są 
dodatkowym atutem i pozwalają poczuć się pew-
niej na początku drogi zawodowej. Uczestnicy kur-
su otrzymują także materiały szkoleniowe. 

Zajęcia prowadzi dr Magdalena Gliniecka-Rękawik, 
psycholog, coach, doradca zawodowy.
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Statystyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ciągu 17 lat swego istnienia wy-
promowała 8 415 absolwentów. Na wykresie nr 9 przedstawiono liczbę dyplomów 
wydanych w poszczególnych instytutach.

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 
2053

INSTYTUT EKONOMICZNY
4183

INSTYTUT INFORMATYKI 
STOSOWANEJ 

IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

987

INSTYTUT POLITECHNICZNY
1192

WYKRES NR 9
Liczba absolwentów PWSZ w Elblągu z podziałem na Instytuty, w latach 2000–2015

WYKRES NR 10
Liczba wydanych dyplomów, z podziałem na inżynierskie i licencjackie

6236 
dyplomów licencjackich

2179
dyplomów inżynierskich

RAZEM: 8415 ABSOLWENTÓW
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WYKRES NR 11 
Liczba absolwentów PWSZ w Elblągu z podziałem na             studia stacjonarne i niestacjonarne, w latach 2000–2015

768
746

679
657

564 566

650

511



100

50

150

200

250

300

350

lic
zb

a 
ab

so
lw

en
tó

w

20
00

/2
00

1

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
01

/2
00

2

20
06

/2
00

7

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

400

450

absolwenci Instytutu Ekonomicznego

absolwenci Instytutu Politechnicznego

absolwenci Instytutu Informatyki Stosowanej 
im. Krzysztofa Brzeskiego

absolwenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego

20
10

/2
01

1

20
09

/2
01

0

20
11

/2
01

2

20
08

/2
00

9

20
07

/2
00

8

20
14

/2
01

5

20
13

/2
01

4

20
12

/2
01

3

WYKRES NR 12
Liczba absolwentów PWSZ w Elblągu z podziałem na               poszczególne Instytuty w latach 2000–2015
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Badanie zawodowych  
losów absolwentów

Ankieta „Badanie losów zawodowych absolwen-
tów” jest skierowana do absolwentów wszystkich 
kierunków studiów, zarówno studiów stacjonar-
nych, jak i niestacjonarnych. Badanie ma charakter 
dobrowolny i rozpoczyna je ankieta wstępna wy-
pełniana przez absolwentów w momencie skła-

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW BADANIA ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW 
PWSZ W ELBLĄGU PO 12 MIESIĄCACH OD ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

W ciągu trzech lat, które obejmuje analiza porów-
nawcza, dokonano wielu zmian w ofercie kształce-
nia, powstały nowe specjalności, niektóre zmieniły 
nazwę lub zostały zawieszone, dlatego niektóre 
wyniki udziału absolwentów w badaniach nie są po-
równywalne. 

Badanie prowadzone po roku od zakończenia stu-
diów wykazało, że absolwenci, którzy uzyskali dy-
plom w 2010/2011, stanowili najliczniejszą grupę 

dania pracy dyplomowej oraz ankieta pogłębiona, 
która jest wypełniana przez absolwentów około 12 
miesięcy po zakończeniu studiów oraz kolejno po  
3 i 5 latach. Uzyskane dane po opracowaniu stano-
wią materiał dla Uczelnianej Komisji ds. Zapewnie-
nia Jakości Kształcenia.

osób pracujących. W kolejnych latach liczba osób 
pracujących ulega zmniejszeniu. Zdecydowana 
większość absolwentów rocznika 2012/2013 pracuje 
i uczy się. Natomiast należy podkreślić fakt, że na 
przestrzeni trzech lat, w których prowadzone były 
badania, wzrósł odsetek osób zatrudnionych lub 
kontynuujących naukę, co stanowi naturalny tok 
rozwoju kariery zawodowej. W ostatnim badanym 
roczniku absolwentów wyniósł on niewiele ponad 
1%.
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WYKRES NR 13
Status zawodowy absolwentów PWSZ w Elblągu na podstawie wyników badania zawodowych losów absolwentów
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Zdecydowana większość pracujących absol-
wentów PWSZ w Elblągu, ankietowanych po 
12 miesiącach podjęła pracę w zawodzie zgod-
nym z wykształceniem lub częściowo zgodnym  
z ukończonym kierunkiem. Tylko co czwarty 
absolwent pracuje niezgodnie ze zdobytym wy-
kształceniem. Decyzje młodych ludzi o podjęciu 
studiów są podyktowane różnorodnymi czyn-
nikami i uwarunkowaniami, które nie do końca 
są zgodne z preferencjami i wymogami danego 
zawodu, do którego student przygotowuje się  
w toku nauki. 

Wiele osób zmienia swoje decyzje zawodowe 
pod wpływem doradców zawodowych lub  
w efekcie świadomej samooceny. Jest to tak-
że podyktowane koniecznością zmierzenia się  
z własną oceną posiadanych kompetencji i po-
równiania z wymogami rynku pracy. Dopiero 
to porównanie jest podstawą do podjęcia od-
powiedzialnej decyzji zawodowej. Należy także 
wspomnieć, że uzyskany wynik jest czynnikiem 
wpływającym na podejmowanie decyzji dalsze-
go doskonalenia się lub dokształcania zgodnie  
z obecnie wykonywanym zawodem.

Najliczniejszą grupę wśród absol-
wentów każdego z badanych rocz-
ników stanowią osoby zarabiajace 
w przedziale od 1000 do 2000 zł. 
miesięcznie. Sytuacja na rynku pra-
cy stale ulega zmianie i to prawdo-
podobnie kształtuje także poziom 
płac. 

WYKRES NR 14
Zgodność wykształcenia absolwentów PWSZ w Elblągu z pierwszą 
pracą zawodową

2010/2011 2012/20132011/2012

w pełni

zupełnie

częściowo
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32,37
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Rok uzyskania dyplomu 2010/2011 2011/2012 2012/2013

poniżej 1000
18,4% 21,14% 15,15%

w przedziale 1001-2000
42,4% 38,29% 42,42%

w przedziale 2001-3000 20,9% 24% 27,27%

powyżej 3000
18,3% 16,57% 15,15%

TABELA NR 6 
Wysokość miesięcznych zarobków absolwentów PWSZ w Elblągu

Absolwenci kolejnych trzech lat objętych badania-
mi szybko znajdowali zatrudnienie, ponieważ naj-
częściej poszukiwali pracy przez okres od miesiąca 
do trzech miesięcy. W okresie do 6 miesięcy pracę 
otrzymało 75% absolwentów rocznika 2010/2011, 
60% rocznika 2011/2012 i 74% absolwentów roczni-
ka 2012/2013. Uzyskane wyniki świadczą o zapo-
trzebowaniu rynku pracy na absolwentów PWSZ  
w Elblągu. Trzeba także zauważyć, że dłuższy okres 

Analizujac i porównując czynniki decydujące 
o zatrudnieniu absolwentów można zauwa-
żyć, ze najważniejsze są: kierunek wykształ-
cenia zgodny z wymaganiami pracodawcy, 
doświadczenie zawodowe i  promocja własna. 
Wynik ten pokazuje, że ważne jest, by po ma-
turze odpowiedzialnie podjąć decyzję o wybo-
rze określonych studiów, kierunku i specjalno-
ści. Z drugiej strony uzyskany wynik unaocznia 
konieczność pracy ze studentami w zakresie 
autopromocji, samooceny, kompetencji spo-
łecznych, komunikatywności i otwartości. 

poszukiwania pracy nie zawsze jest podyktowany 
trudnościami na rynku pracy czy brakiem ofert. Wie-
lu studentów po okresie studiowania nie podejmuje 
od razu zatrudnienia rozmaicie „zagospodarowu-
jąc” swój czas (np. podróże, wychowywanie dzie-
ci itp.). Brak danych nie pozwala na szczegółową 
analizę tej sytuacji. Uzyskane informacje pochodzą  
z rozmów z absolwentami.

30

%
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do miesiąca ponad rok12 miesięcy6 miesięcy3 miesiące

2010/2011 29 30,5 14,6 18,3 3 14,7

2011/2012 21,94 19,9 17,86 12,24 4,59 23,47

2012/2013 36,36 37,27 10,61 10,61 7,58 7,58

inny

WYKRES NR 15
Okres poszukiwania pierwszej pracy przez absolwentów PWSZ w Elblągu

TABELA NR 7
Czynniki decydujące o zdobyciu pracyRok uzyskania dyplomu 2010/2011 2011/2012 2012/2013

prestiż Uczelni 4% 3,3% 2,45%

kierunek wykształcenia 30% 31,4% 26,2%
doświadczenie zawodowe 24% 22% 11,5%

znajomość języków obcych 12% 12,6% 8,2%

wyjazdy zagraniczne (Erasmus) 2,8% 2,04% 2,5%

aktywność w kołach studenckich 1% 1,63% 0,8%

porada osób trzecich 2,2% 26,8% 14,7%

promocja własna 24% 0 33,6%



Absolwenci PWSZ w Elblągu 
cieszą się uznaniem pracodawców

W maju ukazał się kolejny ranking szkół wyższych „Perspektyw” i choć Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Elblągu do niego nie przystąpiła (mając zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania rankingu), to jednak  
w wykazie się znalazła. A to za sprawą wystawionej noty przez pracodawców województwa warmińsko-ma-
zurskiego. 

W zestawieniu szeregującym uczelnie według prestiżu w opini pracodawców w województwie warmińsko-
-mazurskim PWSZ w Elblągu uplasowała się na znakomitej 4. pozycji, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, zdobywając w tej kate-
gorii wyższe noty niż Politechnika Warszawska (5.) czy Uniwersytet Gdański (7.).
      
Wysoka ocena wystawiona przez pracodawców całego województwa cieszy, bo jednoznacznie pokazuje, że 
elbląska PWSZ-etka kształci praktycznie pod kątem oczekiwań pracodawców. Jest to zapewne efektem nie-
przerwanego procesu nawiązywania nowych umów, na mocy których studenci mogą odbywać praktyki zawo-
dowe w instytucjach i przedsiębiorstwach. 
      
 – Obecnie współpracujemy już z ponad 600 przedsiębiorcami i instytucjami. Prowadzi to do „upraktycznie-

nia” procesu kształcenia oraz większej korelacji pomiędzy szkolnictwem wyższym, a środowiskiem biznesu 
– informuje prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu. 

      
 – Kreujemy sylwetki absolwentów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, z udziałem przedsiębiorców, 

menedżerów i specjalistów, bez uszczerbku dla nauki umożliwiającej dobre przygotowanie do studiów II 
stopnia. Mury naszej Uczelni opuszczają więc kompetentni absolwenci, specjaliści w pełni przygotowani 
do wykonywania zawodu – dodaje Rektor Walczyk.     

4140

Oczami
pracodawców
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Badanie an-
kietowe praco-

dawców z regionu 
Elbląga oraz okolic 

rozpoczyna się co-
rocznie na przełomie 

marca i kwietnia. Ma ono 
na celu poznanie opinii 

na temat kompetencji 
i umiejętności stu-
dentów i absolwen-
tów naszej Uczelni 

jako praktykan-
tów oraz przy-
szłych pracow-

ników. Ankieta 
przeprowadzana 

jest w formie pa-
pierowej, a jej wyni-

ki opracowywane są 
przez ABK, a następnie 
porównywane z an-
kietami wypełniony-

mi przez studentów. 
Pozwala to na lep-

sze przygotowa-
nie absolwenta 

PWSZ w Elblą-
gu do radzenia 
sobie na rynku 

pracy.

W ramach programu „Akcja Pracodawca” opraco-
wywane są dwie ankiety:

1. Czego oczekujesz od absolwenta PWSZ w Elblą-
gu? – dotycząca kompetencji i umiejętności sta-
nowiących kryteria przyjmowania absolwentów 
do pracy.

2. Opinia na temat praktykantów i absolwentów 
PWSZ w Elblągu – mająca na celu poznanie kom-
petencji i umiejętności studentów i absolwentów 
uczelni. 

W styczniu 2015 roku Akademickie Biuro Karier 
PWSZ w Elblągu po raz kolejny rozpoczęło bada-
nie ankietowe w ramach programu „Akcja Praco-
dawca”, wysyłając kwestionariusze ankiety do 463 
przedsiębiorstw i instytucji, w tym 173 z Elbląga.

W roku akademickim 2013/2014 w badaniach ankie-
towych dotyczących opinii na temat praktykantów 
i absolwentów PWSZ w Elblągu wzięło udział oko-
ło 100 firm, z czego połowa to firmy zatrudniające 
ponad 100 osób. Po przeprowadzeniu analizy ankiet 
wyciągnięto następujące wnioski:

 jakość kształcenia studentów PWSZ w Elblągu, 
zarówno w zakresie wiedzy, jak i kompetencji po-
twierdza wysoka ocena pracy studentów w trakcie 
odbywania praktyk zawodowych

 badane firmy i przedsiębiorcy są zainteresowa-
ni zatrudnieniem absolwentów PWSZ; czynnikiem 
utrudniającym zatrudnienie, zdaniem pracodaw-
ców, jest kryzys na rynku pracy, konkursy na stano-
wiska oraz skomplikowane procedury wewnętrzne

 respondenci wysoko ocenili pracę absolwentów, 
którzy byli lub są zatrudnieni w firmie/przedsię-
biorstwie, co świadczy o tym, że Uczelnia dobrze 

AKCJA „PRACODAWCA”
przygotowuje do wejścia na trudny rynek pracy,  
a zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności 
pomagają w tym

 pracodawcy zainteresowani są przede wszystkim 
zatrudnieniem absolwentów kierunków: admini-
stracja, budownictwo oraz informatyka, co wyni-
ka ze specyfiki firm i przedsiębiorstw działających  
w Elblągu i okolicach

 dużym zainteresowaniem cieszy się kontakt  
z Akademickim Biurem Karier PWSZ w Elblągu, 
umożliwiający zamieszczanie ofert pracy w bazie 
danych ABK, a także udział w Dniach Kariery organi-
zowanych cyklicznie  w siedzibie Uczelni.

Ankieta „Czego oczekujesz od absolwenta PWSZ 
w Elblągu”, przeprowadzona w roku akademickim 
2013–2014, pozwoliła na sformułowanie następują-
cych wniosków:

  największe szanse na zatrudnienie mają absol-
wenci administracji, informatyki, pedagogiki i eko-
nomii; niskie możliwości zatrudnienia zanotowano 
w odniesieniu do absolwentów filologii polskiej, an-
gielskiej i germańskiej 

  trzy główne kryteria, jakimi kierują się pracodaw-
cy, przyjmując absolwenta szkoły wyższej  do pracy 
w swojej firmie, to: wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 
dane zawarte w CV i liście motywacyjnym oraz oce-
na na dyplomie

 najwyżej cenione są praktyczne umiejętności za-
wodowe absolwentów; w dalszej kolejności: wie-
dza teoretyczna, biegłe posługiwanie się sprzętem 
wykorzystywanym w danej dziedzinie, znajomość 
przepisów obowiązujących w danej dziedzinie za-
wodowej 

 najbardziej pożądane cechy u absolwenta/przy-
szłego pracownika to: poczucie odpowiedzialności, 
kreatywność zawodowa i samodzielność, umiejęt-
ność stawiania zadań, nawiązywania kontaktów  
z ludźmi, łatwe przystosowanie się do zmian i od-
porność na stres 

 najwyżej cenione kompetencje absolwentów  
w aspekcie rynku pracy to: umiejętności samoor-
ganizacyjne (motywacja do pracy, terminowość, 
inicjatywa), kompetencje zawodowe, kompetencje 
kognitywne (analiza informacji, wyciąganie wnio-
sków), umiejętności interpersonalne (kontakt z in-
nymi) 

 wśród propozycji pracodawców dotyczących 
przygotowania studenta do funkcjonowania na ryn-
ku pracy wymieniono bardzo wąskie zakresy kom-
petencyjne lub już istniejące elementy kształcenia. 

Corocznie na przełomie kwietnia i maja Akademic-
kie Biuro Karier organizuje na terenie Uczelni „Dni 
Kariery”. Celem spotkania jest szeroko rozumiana 
aktywizacja zawodowa studentów oraz absolwen-
tów PWSZ w Elblągu. Każda kolejna edycja tego 
przedsięwzięcia cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem zarówno wśród poszukujących zatrud-
nienia, jak i pracodawców. Spotkania umożliwiają 
obu stronom bezpośredni kontakt i poznanie ocze-
kiwań wobec siebie, a także uczą poruszania się po 
rynku pracy. Zainteresowani mogą skorzystać tak-
że z porad doradcy zawodowego, który udziela in-
formacji na temat metod poszukiwania pracy oraz 
wskazuje, jak powinny zostać wypełnione doku-
menty aplikacyjne. 
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OPEGIEKA SP. z O.O.

„OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu od wielu lat współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Elblągu w zakresie pozyskiwania studentów i absolwentów kierunków infor-
matycznych.

W chwili obecnej w naszej firmie pracuje 3 studentów i 10 absolwentów w/w uczelni. Wśród 
nich są pracownicy z długoletnim stażem pracy, jak i również absolwenci ostatnich lat. Pra-
cownicy z wieloletnim stażem w sposób profesjonalny wykorzystują swoją wiedzę w trakcie 
wykonywania obowiązków  służbowych. Są to osoby o ugruntowanych postawach i umie-
jętnościach szybkiego uczenia się, a także dostosowania się do zmieniających warunków  
i wymagań projektów. Zdobyta wiedza oraz lata pracy w OPEGIEKA Sp. z  o.o. sprawiły, że 
osoby te stały się liderami technicznymi w ramach swoich kompetencji. 

Firma przez ostatnie trzy lata zatrudniła 6 nowych pracowników będących studentami oraz 
absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Osoby te wykazują inicja-
tywę oraz zapał do pracy. Posiadają dobre podstawy wiedzy z zakresu technologii informa-
tycznych wykorzystywanych w naszej firmie. Swoją pracę wykonują sumiennie w określo-
nych ramach czasowych.

Jako firma jesteśmy zadowoleni ze studentów i absolwentów PWSZ w Elblągu, planujemy 
dalszą współpracę poprzez pozyskiwanie nowych pracowników zwłaszcza na stanowiska 
pracy związane z  programowaniem i zarządzaniem bazami danych”.

PREZES ZARZĄDU 
mgr inż. Florian Romanowski

„Nabór kadry do naszego przedsiębiorstwa opiera się na kandydatach z profilowym wy-
kształceniem informatycznym i są to przede wszystkim absolwenci Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu.

W ramach współpracy firma KONI IT organizuje praktyki zawodowe, w których biorą udział 
studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W trakcie praktyk pogłębiają 
wiedzę praktyczną oraz korelują nabyte umiejętności teoretyczne z realiami potrzeb i wy-
magań rynku IT.

Wiedza teoretyczna nabyta w trakcie studiów oraz realna praktyka doskonale przygoto-
wują absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu do realizacji zadań 
informatycznych stawianych im w naszym przedsiębiorstwie. 

Pracownicy wykonują wszelkie zadania z najwyższą starannością, dbają o podtrzymywanie 
dobrych tradycji firmy oraz podwyższanie własnych kwalifikacji”.

WŁAŚCICIEL FIRMY 
mgr inż. Arkadiusz Wojtal

KONI IT
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CENTRUM INFORMATYKI ALSTOM POWER SP. z O.O.

„Centrum Informatyki (ang. IT Shared Service Center) w ALSTOM Power Sp. z o.o. w War-
szawie oddział w Elblągu jest dostawcą usług informatycznych dla Grupy Alstom, który  
w kompleksowy i scentralizowany sposób zarządza infrastrukturą informatyczną. Świadczy 
Grupie ALSTOM i Spółkom Alstom w Polsce usługi związane z użytkowaniem komputerów, 
wsparciem użytkowników, urządzeniami sieciowymi, administracją i rozwojem aplikacji in-
żynierskich oraz biznesowych. 

Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu od początku swojego istnienia, czyli od 
2001 roku, jest jednym z kluczowych partnerów Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp.  
z o.o. w Warszawie oddział w Elblągu. 

W ramach współpracy podejmowane są liczne działania ukierunkowane na inicjowanie po-
rozumień w celu połączenia sił wpływających na dynamikę i rozwój rynku. Uczelnia oraz 
biznes wspólnie wypracowały wzajemną i trwałą przewagę konkurencyjną i przyczyniły się 
do rozwoju branży IT, stwarzając tym samym ponad 200 miejsc pracy dla absolwentów 
Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. 
Nasz wysiłek został doceniony poprzez szereg nagród oraz wyróżnień: 

 Spółka ALSTOM Power zdobywcą „Złotego Lauru” 2002 – w konkursie na najlepiej 
zinformatyzowane przedsiębiorstwa i instytucje w Polsce, organizowanym przez Tygodnik 
Profesjonalnych Użytkowników Teleinformatyki „TELEINFO” w kategorii: przemysł elektro-
niczny, maszynowy i motoryzacyjny;

 ALSTOM Power Sp. z o.o. „Liderem Informatyki” 2002 – w IV edycji konkursu na 
najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwa i instytucje w Polsce, w kategorii: przemysł. 
Przyznany tytuł Lidera jest uznaniem dokonań w dziedzinie informatyki, kompleksowości 
rozwiązań i praktycznego wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu  
i produkcji spółki;

 ALSTOM Power Sp. z o.o. „Liderem Wsparcia” 2008 – podczas IV Ogólnopolskiego 
Forum Help Desk w kategorii: przedsięwzięcie roku 2007. Nagroda została przyznana za 

projekt utworzenia w Polsce Międzynarodowego Centrum Monitorowania i Kontroli Infra-
struktury IT, Systemów i Aplikacji Krytycznych. Menedżerem projektu i autorem sukcesu 
jest Jacek Kampowski, kierownik Działu Infrastruktury Informatycznej ITC Polska.

Dzięki wiedzy nabytej podczas studiów w PWSZ w Elblągu oraz inwestycji pracodawcy  
w dalszy rozwój umiejętności oraz kompetencji, pracownicy Alstom (a absolwenci IIS) mają 
możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej w ramach Grupy Alstom zarówno w Polsce, 
jak i za granicą, na stanowiskach specjalistycznych oraz managerskich”.

HR MANAGER
mgr Miłosław Sowiński

„Praktykami obejmujemy studentów kierunków pedagogicznych, w szczególności przygo-
towujących się do pracy w zawodzie logopedy i nauczyciela uprawnionego do prowadzenia 
terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. Prezentowana przez studentów i słuchaczy 
podczas praktyk wiedza teoretyczna weryfikowana była w kontakcie z klientami naszej Po-
radni. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć ze studentami wyrażały opinię, że ich 
kompetencje mają niewątpliwie wysoką wartość. Studenci sumiennie wykonywali przydzie-
lone im zadania, wykazując umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z bezpośrednią pracą 
z dziećmi”.

DYREKTOR 
mgr Joanna Żbikowska

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
NR 2 w ELBLĄGU
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

„Studenci PWSZ w Elblągu rzetelnie wypełniają swoje obowiązki podczas praktyk asystenc-
kich i nauczycielskich. Umiejętnie wykorzystują posiadaną wiedzę i uzupełniają ją o nowe 
metody i formy pracy w trakcie praktyk. W większości są to osoby kreatywne i chętne do 
pracy z uczniami”.       

Nauczycielka języka polskiego

„Studenci solidnie przygotowują się do prowadzenia zajęć. Prawidłowo dobierają metody 
i formy pracy do treści lekcji i możliwości uczniów. Wykorzystują ciekawe pomoce dydak-
tyczne, co uatrakcyjnia zajęcia i aktywizuje uczniów. Wykazują się właściwym stosunkiem 
do dzieci, tworząc dobrą atmosferę pracy”.

Nauczycielka języka polskiego
„Studenci są pozytywnie nastawieni do praktyk, uważnie słuchają moich propozycji i chcą 
jak najwięcej wiedzieć o dzieciach. Są zawsze dobrze przygotowani do lekcji i mają świado-
mość celów, które chcą osiągnąć. Nie boją się „hałaśliwych” form pracy (praca w grupach), 
próbują swoich sił w pracy z wykorzystaniem narzędzi TOC”. 

Nauczycielka języka polskiego

„Umiejętności studentów PWSZ są zróżnicowane, w zależności od osoby. Zróżnicowany 
jest zarówno poziom opanowania języka, jak i kompetencji nauczania. Obecnie praktyki od-
bywa studentka, która zarówno świetnie włada angielskim, jak i posiada wiedzę meryto-
ryczną na temat nauczania dzieci”.

Nauczycielka języka angielskiego
„Studentki są bardzo chętne do wszelkiej pracy, ciekawe, dopytują, jeśli czegoś nie wiedzą. 
Na wszystkie zajęcia wzorowo się przygotowują (konspekty i pomoce). Niestety, najlepsze 
chęci nie zastąpią przygotowania metodycznego, które jest niewystarczające”.

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

„W naszej szkole spośród absolwentów PWSZ w Elblągu zatrudnieni są następujący pra-
cownicy:
nauczyciel języka angielskiego – 5 osób
nauczyciel języka niemieckiego – 1 osoba
nauczyciel języka polskiego – 1 osoba
nauczyciel informatyki  – 1 osoba

pracownik administracji – 1 osoba.

Wszyscy prezentują wysoki poziom zawodowych kompetencji, opartych na szerokim za-
kresie nowoczesnej wiedzy. Cechuje ich sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność za 
powierzone zadania. Dzięki zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętnościom sprawnego 
działania z powodzeniem pełnią swoje funkcje”.

DYREKTOR 
 mgr Agnieszka Jurewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

„Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbywający praktykę w Szko-
le Podstawowej nr 16 w Elblągu wykazują się dużym zasobem wiadomości. Potrafią je prze-
łożyć na umiejętności praktyczne podczas prowadzenia różnego rodzaju zajęć z dziećmi. 
Przejawiają własną inicjatywę i aktywność poznawczą w stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy”.

NAUCZYCIELKI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
mgr Karolina Witkowska, mgr Danuta Bartnik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI w ELBLĄGU

„Studenci odbywający praktykę zawodową w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu po-
znają zakres działania poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych wchodzących  
w skład Komendy, jak również uczą się tego, czym zajmują się i jakie zadania wykonują funk-
cjonariusze i pracownicy policji. Praktyka zawodowa umożliwiła studentom realizację zadań 
pozwalających na pogłębienie i rozszerzenie zdobytej wiedzy teoretycznej w trakcie nauki  
i jej skonfrontowanie z odbywaną praktyką. W czasie praktyki studenci poznają różne formy 
pracy administracyjno-biurowej, jak również poznają różnorodność zadań, jakie zostały na-
łożone przez jednostki nadrzędne policji.
Poprzez możliwość odbywania praktyk zawodowych w Komendzie Miejskiej Policji w Elblą-
gu studenci bardzo dobrze zostają przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. Zostają 
ukształtowane ich umiejętności zawodowe. Dzięki przydzielaniu określonych zdań poznają 
zakres czynności na danym stanowisku pracy, uczą się wykonywania poszczególnych zadań 
związanych z terminem ich realizacji i jakością wykonywanej pracy. Bardzo dobrze poznają 
techniki pracy biurowej i obsługę urządzeń biurowych. Zdobywają doświadczenie zawodo-
we w pracy w administracji publicznej, jak również w samodzielnym i zespołowym wykony-
waniu obowiązków służbowych.
Studenci kierowani do odbycia praktyk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej są osoba-
mi pracowitymi i sumiennymi. Posiadają wysoką kulturę osobistą, dobrą komunikatywność 
i profesjonalizm. Potrafią pracować w zespole. Rzetelnie i wzorowo wykonują powierzone 
obowiązki służbowe. Zakres zdobytej wiedzy oraz umiejętności pozwolą im w pełni reali-
zować ich osobiste cele zawodowe. Posiadane predyspozycje zawodowe desygnują ich do 
samodzielnych stanowisk pracy. 
W czasie istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu do pracy w Komendzie 
Miejskiej Policji w Elblągu zostało przyjętych około 37 absolwentów na stanowiska funk-
cjonariuszy i pracowników policji”.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w ELBLĄGU
insp. Marek Osik

„ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu zatrudnia aktualnie jako pracowników 14 ab-
solwentów Państwa Uczelni. Na przełomie ostatnich lat 2 pracowników odeszło z pracy  
z własnej woli. Od wielu lat ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. gości w swoich progach Państwa 
studentów odbywających praktykę studencką. Zarówno absolwenci, jak i studenci-prakty-
kanci reprezentują wysoki poziom przygotowania teoretycznego, są to osoby nauczone 
dokładnej i rzetelnej pracy oraz otwarte na zdobywanie wiedzy i dalszy rozwój zawodowy. 
Należy zaznaczyć, iż część pracowników – absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Elblągu – odbywała wcześniej w Spółce praktyki studenckie i to właśnie postawa 
i zaangażowanie wykazane podczas praktyki niejednokrotnie zadecydowały o późniejszym 
zatrudnieniu”. PREZES ZARZĄDU ENERGA KOGENERACJA 

(w okresie: 01.12.2014 – 26.05.2015) 
mgr inż. Maciej Martyniuk

(obecnie funkcję Prezesa Zarządu sprawuje dr inż. Krzysztof Krasowski – absolwent  PWSZ w Elblągu, str. 60)

ENERGA KOGENERACJA SP. z O.O.

„Urząd Miejski w Elblągu zatrudnia obecnie 74 absolwentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu. Ponadto w Urzędzie Miasta organizowane są praktyki 
dla studentów. Zarówno absolwenci, jak i praktykanci wykazują się merytoryczną wiedzą 
niezbędną na swoim stanowisku pracy, dzięki wykazywanej kreatywności i zdolnościom 
organizacyjnym z powodzeniem wypełniają powierzone im obowiązki. Posiadają wysokie 
kompetencje, są komunikatywni i dobrze sprawdzają się na stanowisku, które wymaga od-
powiedzialności, inicjatywy i pracy w zespole”.
    Z up. PREZYDENTA MIASTA SEKRETARZ MIASTA

mgr Artur Zieliński
            

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU
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ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ SP. z O.O. w ELBLĄGU

„Informujemy, iż w przeszłości w naszym przedsiębiorstwie było zatrudnionych kilkuna-
stu absolwentów Waszej Szkoły – zarówno po studiach dziennych, jak i po wieczorowych. 
Obecnie pracuje 5 absolwentów. Są zatrudnieni na różnych stanowiskach w Dziale Rozwoju, 
Inwestycji, Rejonie Dyspozycji Mocy oraz Sekcji Informatyki. Posiadają dużą wiedzę teore-
tyczną, którą z powodzeniem wdrażają w codziennej pracy. W pracy zawodowej cechuje ich 
rzetelność, dokładność, dbałość o powierzone mienie i interes Spółki. Duży wkład wnoszą 
w unowocześnienie ciepłownictwa poprzez wdrażanie nowych technik i technologii pozwa-
lających na racjonalną gospodarkę energią cieplną. Wykazują duże zdolności organizacyjne 
i umiejętność kierowania zespołami ludzkimi. 

Stale doskonalą własne umiejętności i poszerzają zakres wiedzy poprzez szkolenia i studia 
uzupełniające. Łączą własne cele zawodowe z celami i strategią firmy.

Cenimy sobie również współpracę z Waszą Szkołą w zakresie odbywania w naszym przed-
siębiorstwie praktyk studenckich. Studenci, odbywający praktykę w naszym przedsiębior-
stwie, sumiennie wykonywali zadania wynikające z programu praktyki oraz polecenia wy-
znaczonego opiekuna, przestrzegali obowiązującego regulaminu pracy i dyscypliny pracy, 
stosowali się do przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej oraz prze-
pisów BHP. Pogłębiali wiedzę zdobytą na studiach poprzez praktyczne rozwiązywanie rze-
czywistych zadań. Praktyka ta pomagała w rozpoczęciu procesu uściślania tematyki dyplo-
mu”. 

PREZES ZARZĄDU
 mgr Łukasz Piśkiewicz

„Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż od momentu rozpoczęcia współpracy z PWSZ 
upłynęło już 6 lat. Współpracę naszą zapoczątkował staż oraz praktyki studenckie w 2009 
roku. Od tego momentu staż w naszej firmie odbył jeden student Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej oraz praktyki studenckie sześcioro studentów. Jeden z nich do chwili 
obecnej jest zatrudniony w HANYANG ZAS. W 2011 roku nasza współpraca rozszerzyła się 
dodatkowo o laboratoria prowadzone w ramach ćwiczeń będących w programie nauczania 
studentów Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn. Zakres laboratorium obejmuje cykl zajęć, 
dzięki którym studenci mogą zapoznać się z profilem działalności Spółki, a także przełożyć 
zdobytą na Uczelni wiedzę teoretyczną na praktykę. Zajęcia bowiem odbywają się przy uży-
ciu specjalistycznego sprzętu i urządzeń, jakimi dysponuje HANYANG ZAS, a także prowa-
dzone są przez odpowiednio wyszkoloną kadrę inżynieryjną Spółki. Studenci PWSZ zawsze 
bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Podchodzą z zainteresowaniem do prowadzonych 
laboratoriów. W momencie wyrażenia chęci podjęcia pracy są zawsze mile widziani w naszej 
Spółce, ponieważ zdobyta na uczelni wiedza teoretyczna, uzupełniona wiedzą praktyczną 
dzięki prowadzonym przez HANYANG ZAS laboratoriom, pozwala na swobodne poruszanie 
się w środowisku HANYANG ZAS i wykonywanie pracy o wysokiej jakości. 

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z PWSZ w Elblągu i liczymy na dalszą 
owocną kooperację”.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
mgr Hanna Gładysz

 HANYANG ZAS SP. z O.O.
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Absolwenci 
mają głos 

Siedemnaście lat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Elblągu to okres dynamicznego jej rozwoju. Zdajemy 
sobie sprawę ze znaczenia marki Uczelni i dyplomu jej ukończe-
nia dla kariery zawodowej naszych absolwentów. 

Dlatego też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
podjęła działania zmierzające do budowania swojej listy referen-
cyjnej.

Przedsięwzięciu temu przyświeca myśl, że najlepszym mierni-
kiem rangi PWSZ w Elblągu, jako renomowanej Uczelni, są losy 
jej absolwentów,  którzy dzięki ukończeniu jej mogą osiągać suk-
cesy zawodowe i życiowe.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
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W 2005 roku ukończyła kierunek Eko-
nomia (specjalność finanse przedsię-
biorstw) w Instytucie Ekonomicznym 
PWSZ w Elblągu.
W 2006 roku ukończyła studia podyplo-
mowe Przygotowanie pedagogiczne.
Od 2007 roku jest magistrem specjalno-
ści Gospodarowanie zasobami ludzkimi 
po Uniwersytecie Gdańskim. 

Po zakończeniu studiów w PWSZ w Elblą-
gu rozpoczęła pracę jako doradca klienta 
w Banku BPH S.A. w Elblągu. W roku 2010 
awansowała na stanowisko p.o. Kierowni-
ka Oddziału.

W latach 2011–2014 pełniła funkcję Dyrek-
tora Oddziału w Deutsche Bank S.A. w El-
blągu. 

Od września 2014 do chwili obecnej pracu-
je jako Kierownik Sprzedaży Agentów Wy-
łącznych w PZU S.A.

mgr KAROLINA HRYNIEWICZ 
absolwentka 2005 r.

Sprzedaż” to nieodłączny element mojej pracy zawodowej, któ-
ra rozpoczęła się zaraz po ukończeniu studiów stacjonarnych 
I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.  
Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się sukce-
sem. Wiedziałam, że nie mogę zmarnować tej szansy. Jestem 
osobą ambitną i pracowitą, co miało przełożenie na moje wyniki 
i sprzedaż. Szybko zaczęłam awansować. Zostałam doceniona. 
Interesowali się mną headhunterzy. Rozwój zawodowy nie prze-
szkodził mi w założeniu rodziny. Jestem szczęśliwą żoną i mamą 
dwójki małych „urwisów”. Poprzez praktyki zawodowe w PWSZ, któ-
re odbyłam w Integracyjnym Klubie Sportowym „Atak”, rozpoczęła 
się moja przygoda ze sportem osób niepełnosprawnych. Już 10 lat 
współpracuję z Klubem jako wolontariusz, przyjaciel, organizator 
imprez sportowych, sędzia piłki siatkowej, autor wielu projektów. 
Dzięki tym praktykom zdobyłam nowe umiejętności, doświadczenie, 
a przede wszystkim inne spojrzenie na problem osób niepełno-
sprawnych.  Obecnie pracuję w PZU S.A. jako kierownik sprze-
daży. Moją rolą jest zarządzanie zespołem, który liczy ponad 
20 osób. Jest to dla mnie duże wyzwanie, a zarazem ogromne 
doświadczenie. Wierzę, że za parę lat spełnię swoje marzenie: 
ukończenie studiów doktoranckich, abym w przyszłości mogła swoją 
wiedzę praktyczną wykorzystać w pracy na Uczelni Wyższej.
        Karolina Hryniewicz

WSPOMNIENIA
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inż. DANIEL DŁUSZCZAKOWSKI
absolwent 2003 r.

W 2003 roku ukończył kierunek Inżynieria me-
chaniczna w Instytucie Politechnicznym PWSZ  
w Elblągu.
Po studiach rozpoczął pracę jako główny mechanik  
w przedsiębiorstwie Postęp. Od 2004 roku pracował 
jako Project Manager w STOKOTA Sp. z o.o.

W latach 2005–2010 prowadził własną działalność zaj-
mującą się projektowaniem i doradztwem inżynieryj-
nym. 

Od 2008 roku pełni stanowisko Dyrektora Generalnego 
firmy ACOUSTICS Sp. z o.o., spółki z kapitałem norwe-
skim i „spółki córki” norweskiej firmy ACOUSTICS AS, 
dostarczającej kompleksowe rozwiązania redukujące 
hałas. 

Acoustics działa na rynku offshore (platformy wiertni-
cze). Działalność spółki to projektowanie i konstruowa-
nie prototypowych rozwiązań, badanych laboratoryj-
nie, a następnie wdrażanych do użytku. Dzięki wysokiej 
jakości produktom i usługom firma zdobyła uznanie 
na całym świecie i jest wyznacznikiem standardów  
w dziedzinie redukcji hałasu. Produkty ACOUSTICS są 
używane w Norwegii, Rosji, USA, Brazylii, Dubaju, Pol-
sce, Niemczech, Danii, Chinach, Korei, Singapurze, Za-
toce Meksykańskiej, Iranie, Nigerii, Kazachstanie, Belgii 
i Holandii. 

W 2013 roku firma ACOUSTICS postanowiła zwiększyć 
swoje moce produkcyjne, otwierając zupełnie nową 
fabrykę. W październiku 2014 roku nastąpiło otwarcie 
nowej fabryki. Nowy obiekt pozwoli firmie ACOUSTICS 
zwiększyć wolumen oraz zakres produkcji, by móc le-
piej spełnić wszelkie potrzeby rynku.

Na czas studiów przypadł okres, w którym grałem na perkusji 
w rockowym zespole o nazwie FACE. W tym czasie udało nam 
się zagrać kilka koncertów, w tym jeden na elblaskich Juwena-
liach. Z zespołem wydaliśmy singla i na tym moja przygoda  
z graniem się skończyła. Jeżeli chodzi o naukę, to byłem ra-
czej średnim studentem, lecz jak widać w aktywności zawodowej 
nie ma znaczenia, czy miałeś 4 czy 5 z termodynamiki. Odkąd 
pamiętam, trzymałem się z najlepszymi studentami z naszej 
grupy. To dawało mi dużą motywację, chciałem stawać się lep-
szy. Dziękuję im za to.

Daniel  Dłuszczakowski

W styczniu 2014 roku ACOUSTICS Sp. z o.o. otrzymało 
Nagrodę Prezydenta Elbląga za rok 2013 w kategorii 
„Działalność gospodarcza”. Przyznawana corocznie 
nagroda w tej kategorii ma na celu promowanie najle-
piej rozwijających się przedsiębiorstw w Elblągu, inwe-
stujących w nowe technologie i działających na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Spółka ACOUSTICS Sp. z o.o. otrzymała również nomi-
nację do Mikroprzedsiębiorstwa Roku Fundacji Kronen-
berga. 

W związku ze swoją pracą zawodową Daniel Dłusz-
czakowski ukończył szkolenia PRINCE 2-Foundation  

i PRINCE 2-Practitioner (najwyższy stopień zarządzania 
projektami), a także HUET&BASIC OFFSHORE (podsta-
wowe szkolenie dopuszczające inżynierów na platfor-
my wiertnicze). Dzięki zdobytym uprawnieniom brał 
udział w wielu projektach, m.in.: projektowanie i nad-
zór nad prototypowym systemem dolotu powietrza do 
wielkogabarytowych morskich silników Rolls-Royce’a. 

Ponadto Daniel Dłuszczakowki zaangażowany jest  
w 90% projektów, które realizowane są na rynku of-
fshore. Na konsultacje swoich projektów przyjeżdżają 
do Elbląga inżynierowie z największych firm z branży 
(Statoil, Aibel, Aker).
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W 2004 roku ukończył kierunek Ochro-
na środowiska w Instytucie Politech-
nicznym PWSZ w Elblągu.
W 2007 roku obronił tytuł magistra kie-
runku Informatyka w elektrotechnice  
i zarządzaniu na Wydziale Elektrotechni-
ki Politechniki Łódzkiej. 

Karierę zawodową rozpoczął w 2004 
roku jako technik ds. ochrony środowiska  
w ENERGA OPERATOR. Od 2013 roku jest 
tam kierownikiem Wydziału BHP. Odbył 
liczne kursy i szkolenia z zakresu ochrony 
środowiska, BHP i ppoż. 

Przewodniczący Związku Zawodowego 
Inżynierów i Techników przy Grupie Ener-
ga oraz członek Komisji Egzekucyjnej SEP  
w Energa. 

mgr inż. ADAM DYRLA 
absolwent 2004 r.

Nasz rocznik po raz pierwszy mógł studiować na kierunku ochrona 
środowiska. Miałem wrażenie, że wszyscy podeszli do tego pionierskiego 
w mieście pomysłu bardzo ambitnie – wymagania nam stawiane  
i zakres przedmiotów do nauki były podobne do tych stawianych przed 
wydziałem mechanicznym. Bardzo miło wspominam śp. dr. Ferdynanda 
Buraka, wykładowcę fizyki, pomimo że miał on bardzo duże wyma-
gania wobec swoich studentów. Pamiętam zaliczanie laboratoriów z 
przedmiotu – aby móc uczestniczyć w ćwiczeniach trzeba było wcze-
śniej zaliczyć teorię i zadania. Profesor dojeżdżał pociągiem z Gdań-
ska, a zaliczenia trwały  nawet po kilka godzin, czasem do późnego 
wieczora. Szczególnie pamiętam jedno z nich, kiedy musiałem rozwią-
zać całkę – całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale 
czarne w danej temperaturze (Prawo Stefana-Boltzmanna). Rozpi-
sałem się na pół strony, a profesor spojrzał no moje przemyślenia, po 
czym przysunął moje krzesło do siebie i rozwiązał zadanie w 2 linij-
kach, zaliczając jednocześnie moje przemyślenia. Bardzo miło również 
wspominam mojego promotora, prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego. 
Interesujących, czasem zabawnych sytuacji można by opisać wiele. 
Najważniejsze jest jednak, że dzięki temu, że zakres przedmiotów 
był mocno rozbudowany i na wysokim poziomie, mogłem pozwolić sobie 
na bezproblemowe kontynuowanie nauki na zupełnie innym kierunku na 
Politechnice Łódzkiej. Ukończyłem tam elektrotechnikę.
         Adam Dyrla

WSPOMNIENIA
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W 2003 roku ukończył kierunek Ochro-
na środowiska w Instytucie Politech-
nicznym PWSZ w Elblągu.
Od 2006 roku absolwent Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Gdańskiej 
kierunku Mechanika i budowa maszyn  
o specjalności inżynieria mechaniczna. 

W roku 2009 uzyskał tytuł doktora nauk 
technicznych na Politechnice Gdańskiej 
w dziedzinie wymiany i wymienników 
ciepła. 

Obecnie jest w trakcie studiów podyplo-
mowych w Gdańskiej Fundacji Kształce-
nia Menadżerów Master of Business Ad-
ministration. 

W latach 2004–2008 pracownik Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Gdańskiej. 

W roku 2008 zatrudniony w Energa Kogenera-
cja Sp. z o.o. w Elblągu na stanowisku dyżurne-
go inżyniera ruchu. 

W latach 2010–2015 sprawował funkcję dyrek-
tora ds. inwestycji i rozwoju w ENERGA Koge-
neracja Sp. z o.o. w Elblągu, a od 2015 roku peł-
ni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. 

Autor kwartalnika „ActaEnergetica”.

dr inż. KRZYSZTOF KRASOWSKI
absolwent 2003 r. WSPOMNIENIA

Mówi się, że studia są najpiękniejszym okresem w życiu i ja zgadzam 
się z tym twierdzeniem. Obok nauki poznajemy wielu ciekawych ludzi i … 
dobrze się bawimy (co nie wyklucza faktu, że nauka może być również 
zabawą). Z okresu, kiedy ja studiowałem, a było to kilkanaście lat 
temu, PWSZ rozpoczynała dopiero swoje funkcjonowanie jako niezależna 
uczelnia. Nie przeszkadzało to w żadnej mierze, byśmy my, wówczas 
jako studenci, w pełni korzystali z wiedzy i doświadczenia nauczycieli 
akademickich. I chociaż budynki i wyposażenie laboratoryjne było wów-
czas nieco skromniejsze niż jest obecnie, chociażby w Instytucie Politech-
nicznym, to z pewnością najważniejszym ogniwem byli i są wg mnie ludzie 
– wykwalifikowana i zaangażowana kadra dydaktyczna, z której wiedzy 
i doświadczenia czerpią studenci. Taką kadrę miałem okazję spotkać 
na swej ścieżce edukacyjnej w PWSZ, a kontakt z niektórymi osobami 
utrzymuję do dziś. Są to wspaniali ludzie o wielkiej wiedzy i kochają-
cy to, co robią. Tę swoją fascynację i wiedzę z różnych dziedzin nauki 
przekazywali i (jak mam okazję obserwować) z sukcesem przekazują 
dla braci studenckiej. Serdecznie gratuluję Jego Magnificencji Rektorowi 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu rozwoju i wielu osiągnięć, 
jakimi przez te kilkanaście lat może szczycić się elbląska Uczelnia. 
Życzę kolejnych sukcesów, których miarą niech będą także absolwenci 
wykorzystujący zdobytą wiedzę i umiejętności na lokalnym rynku – dla 
rozwoju regionu i tworzenia nowych miejsc pracy.

Krzysztof Krasowski
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Czasy studiów w PWSZ w Elblągu wspo-
minam bardzo dobrze! Był to czas wytę-
żonej pracy i nauki, ale także świetnego 
towarzyskiego życia studenckiego. Pozna-
łem wielu wspaniałych ludzi, z którymi do 
dziś pozostaję w kontakcie.

Krzysztof Grablewski 

mgr KRZYSZTOF GRABLEWSKI 
absolwent 2007 r.

Absolwent Instytutu Ekonomicznego PWSZ 
w Elblągu, kierunku Administracja samorzą-
dowa i finanse publiczne. 

W 2009 roku ukończył kierunek Administra-
cja na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz kierunek The 
Baltic Sea Environment w The Baltic Univer-
sity w Uppsali.
W 2014 roku ukończył podyplomowe studia 
Doradztwo zawodowe/Przygotowanie peda-
gogiczne w Wyższej Szkole Komunikowania, 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych 
w Warszawie oraz Ekonomia/Ekonomia spo-
łeczna w Wyższej Szkole Ekonomii i Inforam-
tyki w Olsztynie. 

Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu 
Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym 
oraz w trakcie studiów podyplomowych Za-
rządzanie oświatą w Wyższej Szkole Komuni-
kowania, Politologii i Stosunków Międzyna-
rodowych w Warszawie. 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Koordy-
nator i doradca projektów w zakresie aktywizacji za-
wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

W 2011 roku jego projekt „Praca się opłaca” otrzy-
mał I miejsce w kategorii Niepełnosprawni w ramach 
konkursu „Dobre praktyki EFS 2011” i uzyskał tytuł 
„Najlepsza inwestycja w człowieka 2011”. 

Asystent w projekcie „Przez indywidualne ścieżki 
zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na 
rynek pracy”. Projekt uzyskał tytuł „Najlepsza inwe-

stycja w człowieka 2007” w ramach konkursu „Do-
bre praktyki EFS”, ogłoszonego przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. 

Aktywnie współpracuje z wieloma międzynarodo-
wymi grupami adaptującymi modele zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w międzyna-
rodowej grupie roboczej ds. wypracowania modelu 
zatrudnienia wspomaganego osób po 45. roku życia 
w projekcie „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”, 
pierwszym w Polsce projekcie innowacyjnym z kom-
ponentem ponadnarodowym. Projekt „Indywidual-
ne ścieżki zatrudnienia” został zwycięzcą konkursu 
RegioStars 2013 organizowanego przez Komisję 
Europejską.  Zajmuje się także monitoringiem i ewa-
luacją jako specjalista ds. monitoringu i aktywizacji 
społeczno-zawodowej.  

Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i seminaria. 
Obecnie zastępca dyrektora w Elbląskiej Radzie 
Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych (ERKON),  
a także koordynator i kierownik projektów i specjali-
sta ds. monitoringu, trener i asystent w projektach. 

Od 2013 roku pracuje jako specjalista ds. monito-
ringu i aktywizacji społeczno-zawodowej osób nie-
pełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Ponadto od 
2011 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu w Fun-
dacji Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego 
oraz jest doradcą kluczowym w Elbląskim Stowarzy-
szeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

Stypendysta Fundacji Elbląg (stypendium naukowe 
oraz dziennikarskie),  laureat Ogólnopolskiego Sa-
morządowego Konkursu „8 Wspaniałych”, laureat 
Miejskiego Samorządowego Konkursu „8 Wspania-
łych”, laureat konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz 
finalista konkursu „Najlepsi 2003” a obecnie półfina-
listą konkursu „Człowiek bez barier”.
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lic. PAWEŁ KULASIEWICZ
absolwent 2003 r.

W trakcie studiów w PWSZ w Elblągu udzielał się jako 
Przewodniczący Rady Studentów, Członek Parlamentu  
i Komisji Rewizyjnej Rady Studentów RP, Przewodniczą-
cy Komisji ds. PWSZ w Elblągu przy Parlamencie Studen-
tów RP. 

Swoją karierą zawodową rozpoczął od 2002 roku jako 
redaktor współprowadzący w Elbląskim Stowarzysze-
niu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Od 2010 roku 
pełnił funkcję koordynatora pracy doradców i anima-
torów. Założyciel Akademickiego Biura Karier PWSZ  
w Elblągu (2003).

W trakcie studiów został doradcą w Stowarzyszeniu 
Elbląg Europa, gdzie do chwili obecnej pełni funkcję 
prezesa. Jest koordynatorem licznych projektów, ani-
matorem, doradcą i konsultantem punktu Eurodesk,  
a także koordynatorem i trenerem gier miejskich prowa-
dzonych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z funk-
cją sprawowaną w spółdzielni socjalnej. Redaktor tek-
stów w kompendium wiedzy dla szkolnych spółdzielni  
w Kampanii Edukacji Spółdzielczej, której wydawcą 
była PWSZ w Elblągu w 2005 roku. Redaktor tekstów 
oraz autor rozdziału „Pisanie projektów” w kompen-
dium wiedzy wydanym przez Stowarzyszenie Elbląg 
Europa. Redaktor tekstów w „NGOwnik Profesjonalnie 
od podstaw”, a także podręcznika dla organizacji po-
zarządowych wydanego w 2010 roku przez Stowarzy-
szenie Elbląg Europa. W 2010 roku autor rozdziałów 
„Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządo-

wych”, „Diagnozowanie potrzeb i planowanie działań  
w organizacjach pozarządowych” opublikowanych  
w Akademii NGO, których wydawcą jest Stowa-
rzyszenie Elbląg Europa.  Od 2007 roku udziela się  
w wielu organizacjach pożytku publicznego m.in. 
jako członek Zarządu ATOMY, HEROLD oraz jako 
członek zespołu ds. ekonomii społecznej w Elblągu.

W 2003 roku ukończył kierunek Administracja 
(spec. administarcja samorządowa i finanse publicz-
ne) w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

Następnie ukończył studia podyplomowe w Wyż-
szej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie o specjal-
ności doradca zawodowy. 

Lubię wyzwania, podróże, lubię poznawać nowe miejsca i ludzi. 
Wysoce cenię sobie niezależność. Dzięki studiom w PWSZ  
w Elblągu miałem okazję zwiedzić kilkadziesiąt miejsc w Pol-
sce i Europie. Świętowałem wstąpienie naszego kraju do Unii 
Europejskiej wraz z członkami polskiego rządu, jako przed-
stawiciel studentów naszej uczelni w Parlamencie Studentów 
RP. Wszedłem na marsa, płynąc Darem Młodzieży po Morzu 
Bałtyckim. Napisałem swój pierwszy projekt, dzięki któremu 
nie szukałem pierwszej pracy, lecz sam ją wykreowałem.  
Dziś prowadzę niezależną organizację pozarządową, realizuję 
projekty międzynarodowe i pracuję z młodymi ludźmi wspiera-
jąc ich w rozwoju pasji i talentów.

Paweł Kulasiewicz

WSPOMNIENIA
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inż. TOMASZ PIAŚCIK
absolwent 2010 r.

W 2010 roku ukończył kierunek Elektrotechnika o specjalności 
elektroenergetyka z informatyką techniczną w Instytucie Poli-
technicznym PWSZ w Elblągu.

W latach 2009–2010 studiował na University of Applied Sciences 
in Stralsund (Niemcy) kierunek Elektroenergetyka o specjalności 
odnawialne źródła energii.

W lipcu 2010 roku ukończył kierunek Technologie energii od-
nawialnych w Naresuan University in Phitsanulok (Tajlandia) 
School of Renewable Energy Technology (SERT) . 

Ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe:

– 06.2006–09.2006 – Allied Bakeries Ryvita w Manchester (Wielka Bry-
tania) – diagnostyka maszyn produkcyjnych

– 04.2010 – International Stralsund Spring School (Niemcy) – przepro-
wadzenie zajęć laboratoryjnych dla międzynarodowej grupy studen-
tów z zakresu technologii ogniw wodorowych

– 01.2010–08.2010 – laboratorium zintegrowanych systemów energe-
tycznych w Stralsund (Niemcy) – inżynier ognisk wodorowych

– 05.2011–06.2011 – ARA PAP/ Grupa Żywiec S.A. Browar Elbląg – auto-
matyzacja procesu produkcyjnego

– od 06.2011 – ARA PAP/ Sidel-Tetra Laval/ AUJAN Ind. (Arabia Saudyj-
ska) – inżynier serwisu technicznego, automatyk instalacji, rozruch 
technologiczny oraz kompleksowy serwis techniczny aseptycznej linii 
rozlewniczej PET Sidel Combi PREDIS, CAPDIS

– od 02.2012 – SENVION  SE – czołowy producent turbin wiatrowych – 
technik serwisu turbin wiatrowych.

Stypendysta Elbląskiej Fundacji Akademickiej 2009. Członek 
międzynarodowego zespołu zajmującego się budową eko-
logicznego pojazdu w ramach projektu Shell Eco Marathon. 
Team Leader azjatyckiego zespołu inżynierów Shell Eco Azja  
w Malezji. Mistrz Polski modeli pływających zdalnie sterowanych z na-
pędem spalinowym klasy FSR-V 3,5. Reprezentant Kadry Narodowej 
Modeli Pływających.

Od marzeń do realizacji. Może je realizować i spełniać każ-
dy: czy młody, czy dojrzały, każdy z nas może robić w życiu 
to, co sprawia mu radość. Moje marzenia od zawsze związa-
ne były z dziedzinami technicznymi, stąd też wybór uczelni  
i kierunku, na którym chciałem studiować, był oczywisty: elek-
trotechnika na PWSZ Elbląg! Dzięki współpracy PWSZ-etu  
z wieloma zagranicznymi uczelniami miałem możliwość wy-
jazdu w ramach programu ERASMUS na uczelnię Fachhoch-
schule Stralsund, Niemcy. Uczestniczyłem w kursie alterna-
tywnych źródeł energii oraz odbyłem praktyki w tamtejszym 
laboratorium, pracując nad projektem oraz budową wodorowe-
go systemu zasilania pojazdów elektrycznych. Dzięki wsparciu 
PWSZ-etu uczestniczyłem w wielu międzynarodowych projek-
tach, takich jak zawody Shell Eco Marathon w Europie oraz 
Azji. Cenna wiedza z zakresu elektroenergetyki zdobyta  
w PWSZ Elbląg oraz dodatkowe kursy z zakresu odnawial-
nych źródeł energii w Niemczech pomogły mi szybko znaleźć 
pracę moich marzeń. Zawsze mierzyłem wysoko: pracuję na 
wysokości 100 metrów dla jednego z czołowych producentów 
turbin wiatrowych, firmy SENVION.

Tomasz Piaścik

WSPOMNIENIA
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dr MARCIN WALCZYŃSKI
absolwent 2003 r.

W 2003 roku ukończył kierunek Filologia an-
gielska w Instytucie Pedagogiczno-Języko-
wym PWSZ w Elblągu. 

W 2009 roku obronił rozprawę doktorską na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 
W latach 2005–2007 pracował jako lektor/wykładowca 
w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocła-
wiu, a w okresie od 2009 do 2012 jako adiunkt/kierow-
nik Katedry Filologii tejże Uczelni. 

Obecnie pracuje jako wykładowca w Instytucie Neofilo-
logii PWSZ w Nysie oraz jako adiunkt na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

Od 2013 roku prowadzi własną firmę MW Translation 
Marcin Walczyński, która zajmuje się pisemnym i ust-
nym tłumaczeniem. Ponadto od 2005 roku zajmuje 
się tłumaczeniem dla agencji i biur tłumaczeniowych. 
Tłumacz przysięgły języka angielskiego (nr TP/28/14). 
Udziela się w wielu stowarzyszeniach związanych  
z tłumaczeniem i wiedzą o komunikacji językowej, m.in. 
jako sekretarz w Dolnośląskim Kole Polskiego Towarzy-
stwa Neofilologicznego we Wrocławiu. 

W 2010 i 2011 roku otrzymał Nagrodę Rektora PWSZ 
w Nysie. Autor i współautor wielu publikacji na-
ukowych oraz autor kilku programów zajęć oraz 
całych programów studiów. Bierze także udział  
w licznych konferencjach naukowych w kraju i za gra-
nicą.

Dzięki studiom w PWSZ w Elblągu, fantastycznym wykładow-
com oraz możliwościom, które stwarzała nam Uczelnia, sam 
obecnie stoję po drugiej stronie uniwersyteckiej katedry oraz 
wciąż aktywnie rozwijam swoje umiejętności językowe, nabyte 
podczas studiów anglistycznych w Elblągu. Okres studiów  
w PWSZ to fantastyczne znajomości, które przetrwały do 
dzisiaj. Podczas regularnych spotkań z koleżankami i ko-
legami z roku bardzo często wracamy myślami do czasów 
studiów, do wykładowców, do świetnej atmosfery, która wtedy 
panowała. To właśnie w PWSZ w Elblągu odkryłem swoją pa-
sję naukową do językoznawstwa i przekładoznawstwa, którą 
realizuję cały czas i którą mogę dalej przekazywać swoim 
studentom. Jestem pewien, że gdybym mógł rozpocząć stu-
dia jeszcze raz, to nie wybrałbym żadnej innej uczelni – na 
pierwsze trzy lata studiów wybrałbym PWSZ w Elblągu,  
z której jestem dumny i której rozwój oraz dokonania cały 
czas śledzę, mimo że fizycznie dzieli mnie od Uczelni prawie 
pół tysiąca kilometrów.

Marcin Walczyński

WSPOMNIENIA
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dr inż. DANIEL SŁAWIŃSKI
absolwent 2004 r.

W 2004 roku ukończył kierunek Mechanika  
i budowa maszyn w Instytucie Politechnicz-
nym PWSZ w Elblągu. 

W 2006 roku ukończył studia magisterskie 
na Politechnice Gdańskiej, a w 2012 obronił 
pracę doktorską w Instytucie Maszyn Prze-
pływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdań-
sku. 

Obecnie jest specjalistą w Instytucie Ma-
szyn Przepływowych PAN. 

Edukację w PWSZ w Elblągu zaczynali-
śmy jako drugi rocznik. Wcześniej była to 
filia Wydziału Mechanicznego Politechni-
ki Gdańskiej. Jeszcze wcześniej – o ile 
pamięć nie zawodzi – filia Politechniki 
Warszawskiej. Z tamtego też okresu pa-
miętam, że na korytarzu przed dzieka-
natem wisiały duże plansze pod szkłem 
przedstawiające zdjęcia ówczesnych 
absolwentów, w dużej mierze inżynierów 
ZAMECH i ABB-ZAMECH. Patrzyliśmy na 
nich jak na cel, który trzeba było za 
kilka lat osiągnąć. Naszym dziekanem 
był dr inż. J. Niedojadło. Pamiętam, że  
w Instytucie oraz dziekanacie zawsze 
spotykaliśmy się z wyrozumiałością i 
życzliwością. To zawsze budowało zaufa-
nie, jak i chęć do dalszej nauki. Przez 
cały okres nauki zawsze mogliśmy liczyć 
na pomoc w każdym zakresie, toteż 
nie pozostawało nic innego, jak tylko się 
uczyć, by zdobyć wyznaczony cel.  

Specjalność (SMUE – Systemy maszyny i urządzenia energetyczne) znajdowała się 
pod opieką ALSTOM Power, większość praktyk i ćwiczeń laboratoryjnych mieliśmy  
z inżynierami pracującymi na co dzień w firmie lub bezpośrednio w jej laborato-
riach. Zajęcia te wspominam bardzo dobrze, jako coś, co kształtowało młodego 
człowieka, wzór, do którego powinien zawodowo zmierzać. Nadmienię, że pomimo 
upływu tylu lat, spotykając się z tymi samymi ludźmi w trakcie spotkań wynika-
jących już obecnie ze wspólnych przedsięwzięć czy zleceń, jakie wykonuje Zakład 
Konwersji Energii IMP PAN – moje obecne miejsce pracy – umiejętności i podejście 
do wykonywanej pracy budzą nadal szacunek i uznanie. Nadal, po 14 latach, 
mam odczucie, że muszę się jeszcze wiele od Nich uczyć. Sytuacja ta uczy po-
kory i skromności, zachowań obcych działaniom młodego człowieka. Swoją przygodę 
z firmą ALSTOM Power rozpocząłem od spotkania, które odbyło się na Uczelni. 
Byłem wtedy chyba na 2 roku. Pamiętam, że rok wyższy miał wtedy już: Wytrzy-
małość materiałów i PKM-y, co można było zauważyć odsypianiem nocy przy każ-
dej nadarzającej się okazji. Pamiętam, że na spotkaniu tym goszczący inżynier 
opowiadał, jaką sam otrzymał radę – od swojego ojca – gdy zaczynał pierwszą 
pracę. Brzmiała ona następująco: „Pamiętaj, aby pierwszą pracę rozpocząć  
w dobrej Firmie. Tam się ukształtujesz i zdobędziesz odpowiednią wiedzę i umie-
jętności. Dalej będzie już z górki”. Wziąłem to do siebie. Dzisiaj pracuję od 7 lat 
w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Wcześniej ukończyłem studia 
uzupełniające na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
na specjalności: energetyka. Obecnie jestem na ostatniej prostej przed ukończeniem 
doktoratu i przystąpieniem do egzaminów. Maksyma, którą poznałem na wspomnia-
nym spotkaniu, aktualna jest do dzisiaj.

Daniel Sławiński

WSPOMNIENIA
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dr inż. MARCIN BUKOWSKI
absolwent 2003 r.

W 2003 roku ukończył kierunek Ochrona 
środowiska w Instytucie Politechnicznym 
PWSZ w Elblągu.

Od 2005 roku jest absolwentem Wydzia-
łu Inżynierii i Kształtowania Środowiska 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.
 W 2011 roku obronił doktorat na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. 

Od 2009 roku p.o. dyrektora w Instytucie Tech-
nologiczno-Przyrodniczym w Żuławskim Ośrodku 
Badawczym, starszy wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w  Elblągu. 

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego Oddział w Elblągu oraz członek Elbląskiego 
Towarzystwa Naukowego. 

Autor książki „Efektywność ekonomiczna 
produkcji energii w małych elektrowniach 
wodnych”. Autor lub współautor ponad 30 
artykułów naukowych opublikowanych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz re-
cenzent ponad 10 artykułów opublikowanych  
w Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie 
„Problemy Rolnictwa Światowego”.

Od 2007 roku absolwent kierunku Informa-
tyka (specj. administracja systemów i sieci 
komputerowych) w Instytucie Informatyki 
Stosowanej PWSZ w Elblągu.

Od 2009 roku magister Informatyki Wy-
działu Elektroniki, Komunikacji i Informa-
tyki Politechniki Gdańskiej. 

mgr inż. ŁUKASZ GAWROŃSKI
absolwent 2007 r.

Przebieg kariery zawodowej:

– 2007–2008 H&S Outsourcing Junior Quality Engineer

– 2008–2009 Reuters Software QA Engineer

– 2009–2012 Thomson Reuters Technical QA Engineer

– 2012–2013 Misys (Lead Technical QA Engineer)

– 2013–2014 FARA ASA (Norway)  Software Test Engi-
neer

– 2013–2015 FARA ASA (Poland) Software Test Engine-
er.

Obecnie pracuje w FARA ASA (Poland) Test Manager. 

Ukończył kurs ISTQB Certified Tester – Foundation Le-
vel. 

Autor rozdziału pt. 
„Zarządzanie ada-
ptacyjne w procesie 
wytwórczym opro-
gramowania”, [w:] 
„Gospodarka  
i społeczeństwo  
w europejskiej per-
spektywie. Współcze-
sne zarządzanie – uwa-
runkowania, kierunki 
rozwoju, perspektywy”, 
red. W. Golnau, I. Seredo-
cha, EUH-E, Elbląg 2011,  
s. 134–145.

Pamiętam, że pierwszym wykładem, 
którego nie zaliczyłem w terminie, był 
„Wstęp do programowania JAVA”. Było to 
dla mnie, młodego studenta, trauma-
tyczne przeżycie. Z drugiej strony jed-
nak, zdeterminowało mnie do działania: 
zacząłem czytać książki, np. „Head 
First Java” oraz uczęszczałem na 
zajęcia dodatkowe, np. „Fundamentals 
of Java”, co okazało się bardzo dobrym 
uzupełnieniem wiedzy szkolnej. W ten oto 
sposób niezaliczenie przedmiotu sprawiło, 
że JAVA stała się moim preferowanym 
językiem programowania, na którym 
opierała się moja praca magisterska...

Łukasz Gawroński
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mgr JACEK ŻUKOWSKI
absolwent 2010 r.

Od 2010 roku absolwent kierunku Ekono-
mia (specj. ekonomika menadżerska) w In-
stytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

W 2012 roku ukończył studia magisterskie 
na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek 
Transport i logistyka o specjalności logisty-
ka. 

Od 2010 roku pracuje w Telewizji Elbląskiej jako dzienni-
karz i prezenter. Od 2012 roku pracuje jako lektor, reporter 
oraz realizator spotów reklamowych, filmów edukacyjnych 
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, audycji telewizyjnych na 
zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, NBP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, prezenter i lektor audycji telewizyjnej „Ma-
gazyn Europarlamentu” na zlecenie Parlamentu Europejskiego. 
Aktywnie uczestniczy w spotkaniach Alternatywnego Elbląskiego 
Klubu Literackiego jako współzałożyciel grupy nieformalnej zrze-
szającej literatów z regionu Elbląga i okolic, współorganizator 
warsztatów literackich oraz promocji spotkań literackich Stowa-
rzyszenia Alternatywni. Współorganizator  festiwalu amatorskich 
zespołów teatralnych „DESKA”, juror dwóch pierwszych edycji 
festiwalu oraz prowadzący warsztaty teatralne dla młodzieży 
w ramach Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Teatr z bliska”. 
Współorganizator cyklicznych imprez kulturalnych „GRAFATAK 
– BITWY NA RYSUNKI” oraz realizator filmów promocyjnych  
w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego „Co jest”. Laureat wie-
lu ogólnopolskich konkursów literackich i teatralnych. Jego naj-
większym osiągnięciem jest nagroda przyznana przez Związek 
Artystów Scen Polskich, którą otrzymał w Słupsku na Ogólnopol-
skim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” za mo-
nodram „Wariat” w roku 2009. W 2009 laureat Ogólnopolskiej 
Nagrody Poetyckiej Wydawnictwa Black Unickorn. W 2009 otrzy-
mał wyróżnienie w Elbląskim Rękopisie Roku za zbiór „Macanie 
świata młodymi oczami”. Trzykrotnie reprezentował swoje tek-
sty w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu w ramach spotkań „El-
bląskiej Sceny Literackiej”. Poezję i prozę publikował w antologii  
„Z ograniczoną odpowiedzialnością”, która ukazała się w 2012 
roku. W 2014 roku zanotował debiut książkowy „Fragmentacja 
mózgu”. Aktywny uczestnik działań kulturalnych organizowanych 
w Elblągu. W 2012 roku członek kapituły konkursowej „Aleksan-
drów” – nagród przyznawanych za najlepsze kreacje aktorskie w 
Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu. Współorganizator turnieju piłki 
nożnej amatorów Lambada Cup 2014, który odbył się w czerwcu 
2014 w Elblągu na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 14.

inż. ADAM WŁODARCZYK
 absolwent 2011 r.

W 2011 roku ukończył studia w Instytucie 
Politechnicznym PWSZ w Elblągu, kieru-
nek Mechanika i budowa maszyn (specj. in-
żynieria mechaniczna). 

Szybka droga kariery: z kon-
trolera jakości do samodzielnego 
kontrolera, następnie etat Mi-
strza, co kwalifikuje się jako 
pierwszy stopień kierowniczy, 
wszystko to wymaga dużego za-
angażowania się w pracę  
i nabierania doświadczenia wy-
kraczającego poza obowiązki na 
danym stanowisku.  
Studia na tym kierunku gwa-
rantują pracę, może niekoniecz-
nie jako pracownik umysłowy, ale 
na pewno jest to duży atut, 
jeżeli chodzi o zatrudnienie  
w Elblągu, a ścieżka kariery 
może być bardzo szybka.

Adam Włodarczyk

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Przedsiębior-
stwie Produkcji Łożysk Ślizgowych jako samodzielny 
kontroler jakości. Od 2013 roku do chwili obecnej jest 
mistrzem zmianowym w Zakładach Mechanicznych EL-
TECH. Posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Techniczne-
go na obsługę dźwigów i żurawi sterowanych z pozio-
mu roboczego. 
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mgr inż. JAROSŁAW KOWALCZYK
absolwent 2012 r.

W 2012 roku ukończył kierunek Budownictwo  
w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu.

W 2014 roku uzyskał tytuł magistra Politechniki 
Gdańskiej z zakresu Budownictwa.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe na różnych sta-
nowiskach: 

– 07.2009 – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kar-
tograficzne w Elblągu – praca przy opracowaniu map za-
sadniczych do celów projektowych

– 07.2010–09.2010 – Mostostal Warszawa S.A. – inżynier 
budowy, praktyka ogólnobudowlana, rozbudowa PWSZ w 
Elblągu

– 07.2011–10.2011 – Euro-Projekt s.c. – biuro projektowe  
w Elblągu, asystent projektanta, praktyka przeddyplomo-
wa

– 07.2012–12.2012 – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geode-
zyjno-Kartograficzne w Elblągu – 
praca przy tworzeniu „Mówiących 
map” 16 miast wojewódzkich

– 03.2013–06.2013 –PPHU KOLEX 
Ireneusz Rygasiewicz – inżynier 
budowy, projektowanie, prefa-
brykacja, montaż hal stalowych.

Obecnie pracuje w ShipCon Sp. z o.o. jako asystent 
projektanta konstrukcji stalowych oraz w Stoczni 
Remontowej RMDC na stanowisku asystenta pro-
jektanta konstrukcji na budowie platformy naftowej 
FPF-1 (jako wypożyczony pracownik firmy ShipCon  
Sp. z o.o.). 

Dobrze wspominam czasy studiów na 
PWSZ, ciekawe zajęcia w kameralnym 
gronie, wymagających profesorów, wszelkie 
imprezy integracyjne, coroczne juwenalia 
i studenckie wyjazdy. Byliśmy pierwszym 
rocznikiem Budownictwa na PWSZ, można 
powiedzieć „przecieraliśmy szlaki” kolejnym 
rocznikom, chcieliśmy pokazać się z jak 
najlepszej strony i pokazaliśmy, a świad-
czy o tym ilość dyplomów ukończenia stu-
diów inżynierskich. Zdobyta na studiach 
wiedza jest wykorzystywana w praktyce, 
a nawiązane znajomości i przyjaźnie 
trwają po dzisiejszy dzień.

Jarosław Kowalczyk

Z okazji jubileuszu „90 lat skarbowości” stworzył film 
upamiętniający działalność Izb i Urzędów Skarbowych 
w województwie pomorskim na przełomie kilku lat  
(w tym tworzenie elektronicznej kroniki). Bierze czyn-
ny udział w projekcie „e-Podatki”, który jest wdrażany  
w całej Polsce, wprowadzając nowe oprogramowa-
nie do obsługi korespondencji (prowadzenie szkoleń  
z obsługi programu oraz udział w testowaniu). Jednym 
z jego głównych obowiązków jest utrzymanie aplikacji 
napisanych w technologii ORACLE Forms and Reports 
6i. 

Przewodniczący zespołu projektowego składającego 
się z członków innych Izb, mających na celu wdrożenie 
i rozwój aplikacji napisanej w technologii APEX. Aplika-
cja wspomaga proces konsolidacji Izb i Urzędów Skar-
bowych, usprawniając obsługę zgłoszeń informatycz-
nych.

W 2005 roku ukończył kierunek Informatyka 
(specj. projektowanie baz danych i oprogramo-
wanie użytkowe) w Instytucie Informatyki Sto-
sowanej PWSZ w Elblągu.
Od 2008 roku pracuje jako programista/administrator 
baz danych w Izbie Skarbowej w Gdańsku. Odbył szko-
lenia w zakresie administracji bazy ORACLE oraz pro-
gramowanie w technologii APEX. Prowadzi szkolenia 
dla pracowników Izb i Urzędów w zakresie obsługi pa-
kietów biurowych oraz aplikacji dedykowanych (urzę-
dowych). 

inż. ARKADIUSZ PACIOREK
absolwent 2005 r.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Elblągu wspominam bardzo dobrze, 
poznałem tam zarówno fajnych studentów, 
jak i ciekawych wykładowców. Dla nas 
wszystkich stanowiło to nowe doświadczenie. 
Na początku było trudno, bo nowi ludzie, 
nowe wymagania i zaliczenia, które dla 
niektórych były drogą przez mękę.  
Z perspektywy czasu nie żałuję 
dokonanego wyboru: był to jeden 
z najpiękniejszych momentów  
w moim życiu, do którego  
z sentymentem zawsze będę 
wracał pamięcią!

Arkadiusz Paciorek
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mgr inż. MARCIN KOPCZYŃSKI
absolwent 2008 r.

W 2008 roku ukończył kierunek Infor-
matyka (specj. administracja sieci i syste-
mów komputerowych) w Instytucie In-
formatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

W 2010 roku obronił tytuł magistra  
w Wyższej Szkole Administracji i Bizne-
su im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, kie-
runek Zarządzanie (specj. psychologia  
w zarządzaniu). 

W latach 2007–2008 podczas studiów w PWSZ w Elblągu pracował 
jako specjalista informatyk w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. Od 
2007 roku jest właścicielem firmy Rewizja.Net – agencji interaktyw-
nej zajmującej się tworzeniem skutecznych e-rozwiązań dla biznesu. 
Główny obszar działalności to e-sklepy i branża kurierska. Rewizja.Net 
posiada status oficjalnego i certyfikowanego Partnera Google. 

W Rewizji zajmuje się zarządzaniem projektami informatycznymi oraz 
doradztwem z zakresu e-rozwiązań. Posiada doświadczenie zawodo-
we również jako Microsoft Student Partner. 

Kierownik projektu „Zarządzanie projektem skierowanym do nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych”  z całego województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Odbył liczne szkolenia i kursy mające ścisły związek  
z jego pracą zawodową: „Sztuka Prezentacji” – szkolenie prowadzone 
przez Point Sp. z o.o. dla firmy Microsoft, SQL, Win 2003, CISCO oraz 
kursy i szkolenia w zakresie programowania, ukończył kurs Google. 

Działał także w licznych organizacjach m.in.: jako Przewodniczący 
Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu 
(2007–2008), założyciel i członek sekcji „Net Meeting” oraz „Grupa.
NET” Koła Naukowego IIS PWSZ w Elblągu (2006–2008). Prowadzi za-
jęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia z zakresu MS Windows 2003 
oraz programowania w oparciu o platformę MS.NET. Ponadto jest or-
ganizatorem i członkiem licznych konferencji dla społeczności akade-
mickiej PWSZ w Elblągu. 

Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go za wybitne osiągnięcia w nauce w latach 2007/2008, zdo-
był drugie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim 
w konkursie na najlepszego studenta Polski – Primus Inter 
Pares Student Roku 2008, uzyskał tytuł najlepszego absolwenta PWSZ  
w Elblągu 2007/2008. Finalista Microsoft Imagine Cup: Semi Finalist IT 
Challenge.

Niesamowita atmosfera kół naukowych i studenckiej współ-
pracy, która stworzyła przyjaźnie owocujące do dziś.  
Zarówno osobiście, jak i biznesowo. Marcin Kopczyński

mgr inż. TOMASZ JANKOWSKI 
absolwent 2003 r.

Od 2003 roku absolwent kierunku Ochrona środo-
wiska w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblą-
gu.

W 2007 roku ukończył studia magisterskie na kie-
runku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice 
Gdańskiej. 

W 2011 roku ukończył studia podyplomowe w In-
stytucie Spawalnictwa w Gliwicach. 

Od 2005 roku do chwili obecnej jest kierownikiem 
produkcji i głównym spawalnikiem w Zakładach 
Usług Technicznych ELSTAR w Elblągu.

Okres studiów na PWSZ był jednym 
z najciekawszych okresów w moim 
życiu. Studia na Wydziale Poli-
technicznym stanowią do dziś bazę 
i podstawę mojej pracy zawodowej 
jako inżyniera.

Tomasz Jankowski
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mgr ŁUKASZ GRUŻEWSKI
absolwent 2012 r.

W 2012 roku ukończył Ekonomię (specj. 
ekonomika menadżerska) w Instytucie Eko-
nomicznym PWSZ w Elblągu.

W 2014 roku ukończył studia magisterskie  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
na Wydziale Ekonomii. 

Obecnie jest doktorantem w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. 

W latach 2010–2013 pracował w VIG Polska jako 
doradca finansowy klienta, awansował na stano-
wisko menedżera zespołu. Jako najlepszy pracow-
nik w oddziale trójmiejskim otrzymał awans do 
stworzenia własnego zespołu sprzedażowego, 
który już w pierwszych miesiącach osiągał wyko-
nalność planu ponad 100%. 

Od 2013 roku jest właścicielem firmy SKYPROJECT 
(zdobyte doświadczenia i wiedza podczas studiów 
zdeterminowały decyzję o rozpoczęciu własnego 
biznesu), zajmującej się m.in. tworzeniem stron, 
marketingiem w sieci, marketingiem tradycyjnym 
oraz projektowaniem grafik, ulotek i wizytówek. 
Firma posiada własne serwery, świadcząc tym sa-
mym usługi hostingu. 

WSPOMNIENIA

Jest dużo rzeczy, które robię dodatkowo, jak np. pomoc społeczności lokalnej  
w aspekcie IT oraz różnych kwestiach prawnych. Czynnie pomagam ludziom  
z mojej miejscowości. Każdy, kto ma problem, prosi mnie o konsultacje i pokierowanie. 
Uważam to za duży osobisty sukces – możliwość działania na rzecz społeczności 
lokalnej. W aspekcie zawodowym mój największy sukces to rozwój firmy, która co-
raz dynamiczniej się rozwija. Dziś realizuję projekty dla dużych firm działających 
w obszarze międzynarodowym. Bardzo dużo pracowałem, aby wypracować markę 
SkyProject. Dziś mogę powiedzieć, że się udało, o czym świadczą klienci w kraju  
i za granicą m.in. w Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Największe 
osiągnięcie w zakresie wykształcenia to praca magisterska, która została bardzo 
dobrze oceniona przez prof. SGH dra hab. Zbigniewa Grzymałę. Zaproponowano mi 
także wydanie na jej podstawie książki. Dodatkowo dostałem propozycję doktoryzo-
wania się i rozszerzania badań podjętych w pracy magisterskiej. (…) 
W PWSZ w Elblągu spędziłem jeden z najlepszych okresów w swoim życiu. To właśnie 
tu zawiązały się przyjaźnie z wieloma osobami, które trwają do dziś. To właśnie 
PWSZ w Elblągu mnie „wychował” i nawet przyjaciele to zauważają. Pierwszego 
dnia, na pierwsze zajęcia wchodziło pełnoletnie „dziecko” w czerwonej koszuli. Po 
okresie 3,5 roku wyszedł uśmiechnięty i otwarty na świat młody chłopak, który 
założył własną działalność i wyjechał na studia do Warszawy. Można powiedzieć, 
że zaszła we mnie wewnętrzna przemiana, która spowodowała zmianę myślenia. 
Poznałem własną wartość – bez większego stresu rozmawiałem z Prof. Balce-
rowiczem, byłą Panią Konsul RP w Brazylii i innymi osobami. Dalszą drogę mam 
otwartą zarówno w kwestii kształcenia, czyli doktoryzowania się, jaki i w kwe-
stiach zawodowych. W styczniu mam spotkanie w sprawie szczegółów wydania mojej 
książki z ekonomii, pozytywnie zaopiniowanej przez prof. SGH i kierownika Katedry 
Ekonomii i Finansów Publicznych dra hab. Zbigniewa Grzymałę.

Łukasz Grużewski 
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mgr PIOTR KOWAL
absolwent 2009 r.

W 2009 roku ukończył kierunek Filologia pol-
ska – nauczycielska w Instytucie Pedagogicz-
no-Językowym PWSZ w Elblągu.

W 2011 roku ukończył studia magisterskie na 
Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Filologia 
polska – publicystyka dziennikarska. 
Od 2010 roku prowadzi własną działalność gospodar-
czą zajmującą się pośrednictwem finansowym.

W listopadzie 2013 roku objął stanowisko kierownika 
ds. technicznych w Centrum Sportowo-Biznesowym  
w Elblągu. 

Współtwórca pierwszego kabaretu w PWSZ w Elblą-
gu pn. Kabaret Ułomnego Humoru, z którym otrzymał 
w 2008 roku nagrodę publiczności na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Kabaretów Studenckich w Gorzowie Wiel-
kopolskim. 

Współrealizator projektów: „Zakładamy i prowadzimy 
firmę”, „Przestępczość wśród nieletnich” i „Stop kra-
dzieży”, realizowanych wspólnie z Komendą Miejską 
Policji w Elblągu. 

Kabaret Ułomnego Humoru stworzony wspólnie 
przez czterech niedoszłych polonistów (pozdra-
wiam Was chłopaki), Mistrzostwa Polski PWSZ 
w piłce siatkowej w Legnicy (nieważny wynik – 
ważny udział) czy niezapomniane wykłady prof. 
Szyłaka. To tylko kilka wspomnień, które zosta-
ną mi na całe życie i dzięki którym elbląska 
PWSZ nazawsze zostanie w mojej pamięci. 

Piotr Kowal

Prywatnie pasjonat piłki siatkowej. Prowadzi sekcję pił-
ki siatkowej dzieci (rocznik 2002) w Integracyjnym Klu-
bie Sportowym ATAK. 

Podczas Mistrzostw Europy i Świata w siatkówce na 
siedząco był organizatorem pracy w zakresie zabez-
pieczenia technicznego imprezy oraz kontaktów z me-
diami oraz sponsorami. Podczas Pucharu Europy Osób 
Niepełnosprawnych w siatkówce na siedząco „Euro 
Cup 2005”, „Euro Cap 2011” i Mistrzostw Europy Osób 
Niepełnosprawnych w siatkówce na siedząco pełnił 
stanowisko sędziego liniowego. 

Ponadto od kilku lat jest organizatorem Turniejów No-
worocznych o Puchar Nauki Jazdy Adam oraz Turnie-
jów o Puchar Dyrektora Banku Zachodniego WBK S.A. 
w piłkę siatkową mężczyzn w Elblągu.

Od 2009 roku absolwent kierunku Ochro-
na środowiska w Instytucie Politechnicznym 
PWSZ w Elblągu.

W 2011 roku ukończył studia podyplomowe 
Bezpieczeństwo i higiena pracy na Politechnice 
Gdańskiej. 

W latach 2009–2010 pracował w Wojewódzkim In-
spektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dele-
gatura w Elblągu na stanowisku analityka (pomiary 
hałasu przemysłowego i komunikacyjnego, pobór 
prób ścieków, pomiary pól elektromagnetycznych) 
oraz w latach 2010–2012 jako inspektor (kontro-
la działalności gospodarczej pod kątem przepisów  
i decyzji z zakresu ochrony środowiska, nakładanie 
mandatów i zarządzeń pokontrolnych, sporządzanie 
decyzji administracyjnych dot. kar). 

inż. DAMIAN WIŚNIEWSKI
absolwent 2009 r.

Od  2012 pracuje dla HANYANG ZAS Sp. z o.o. jako 
specjalista ds. ochrony środowiska, BHP, ppoż.  
i obrony cywilnej. 

Pracuje również w Starostwie Powiatowym w Elblągu 
na stanowisku podinspektora w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa (wydawanie pozwoleń zintegrowa-
nych, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodno-prawnych 
na pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków  
i wykonywanie urządzeń wodnych oraz wydawanie 
zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpa-
dów, a także decyzji określającej dopuszczalne normy 
hałasu, przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagają-
cych pozwolenia. Jednocześnie pełni obowiązki służby 
BHP). 
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mgr inż. RADOSŁAW KUBRYŃ
absolwent 2012 r.

W 2012 roku ukończył kierunek Informa-
tyka (specj. programowanie baz danych  
i oprogramowanie użytkowe) w Instytucie 
Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

W 2014 roku uzyskał dyplom magistra kie-
runku Zarządzanie publiczne w Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Od 2013 roku jest wykładowcą w COSINUS w Elblągu oraz 
pracuje jako Senior Developer ABI Administrator IT Team 
Leader w OPEGIEKA sp. z o.o. 

Posiada liczne certyfikaty z zakresu: Ekspert Chmury [iCo-
march24], Certificate of Course Fundamentals of UNIX, 
Certificate Microsoft IT Academy – Programming with C# 
MS 2124, Certificate Microsoft IT Academy – Designing 
and Implementing OLAP Solutions with Microsoft SQL 
Server 2000 MS 2074, narzędzia reklamy FB Kurs Google 
AdWords oraz uprawnienia z SEP Dozoru i SEP Eksplo-
atacji. Realizuje wiele projektów naukowo-badawczych  
w Centrum Badawczo-Rozwojowym OPEGIEKA w Elblą-
gu. Jest twórcą m.in. projektu „chmury obliczeniowej” 

SmartCloud oraz prelegentem na konferen-
cjach: GigaCon 2014, „Oblicza Inter-

netu” PWSZ Elbląg 2014, „Cloud 
Computing Day 2014” – EPT  
w Elblągu.

WSPOMNIENIA

PWSZ wspominam bardzo dobrze, ponieważ w tym czasie nastąpiło wiele zmian 
w moim życiu, dzięki którym zostałem inżynierem programistą. W tamtym okresie 
poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi mam kontakt do dziś. Czas studiów 
to przede wszystkim czas wzmożonej aktywności naukowej, której nie brakowało 
w Instytucie Informatyki Stosowanej. Wiele godzin spędzonych nad tworzeniem 
czy rozwiązywaniem złożonych zadań przyczyniło się, że dzisiaj jest mi znacz-
nie łatwiej na stanowisku inżyniera Centrum Badawczo Rozwojowego. Dziś mogę 
śmiało stwierdzić, iż rzeczy, które mogłyby wydawać się nieprzydatne w codziennej 
pracy, znajdują jednak zastosowanie. Wiele istotnych zagadnień jest poruszanych 
podczas zajęć, wystarczy tylko odrobina chęci i szczęścia, aby później to zapro-
centowało. Sama uczelnia jest znana nie tylko w Polsce, ale również za grani-
cą. Inżynierowie, którzy ukończyli w/w kierunek studiów, są poszukiwani zarówno 
w Polsce, jak i na całym świecie. Oferty pracy spływają masowo od największych 
firm, tj. Microsoft, Intel, Booking.com czy inne. Przy odrobinie szczęścia oraz 
chęci można dzięki tej Uczelni żyć w Polsce na godnym poziomie i nie ma potrze-
by wyjazdu za granicę w poszukiwaniu „lepszego życia”.

 Radosław Kubryń
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mgr inż. ŁUKASZ ROKICKI
absolwent 2005 r.

W 2005 roku ukończył kierunek Mechanika  
i budowa maszyn (specj. inżynieria me-
chaniczna) w Instytucie Politechnicznym 
PWSZ w Elblągu.

Od 2008 roku magister Wydziału Mecha-
nicznego na kierunku Komputerowe wspo-
maganie procesu produkcji Politechniki 
Gdańskiej. 

Kiedy wspominam lata studiów, w pierwszej 
kolejności na myśl przychodzi mi przedmiot, 
który sprawiał nam najwięcej problemów: 
była to fizyka wykładana przez niesamo-
witego człowieka, jakim był śp. doktor Fer-
dynand Burak. Jego zajęcia przepełnione 
były zawsze ogromną pasją do fizyki, którą 
chciał nas zarazić. Egzaminy ustne nato-
miast, odbywające się w gabinecie doktora, 
zapadły w pamięci niejednemu studentowi, 
gdyż zdanie ich było porównywalne z wygra-
ną w totolotka. 

 Łukasz Rokicki

Pracę w zawodzie rozpoczął już w czasie studiów.  
W styczniu 2005 roku został przyjęty na stanowi-
sko technologa w firmie STOKOTA zajmującej się 
produkcją zbiorników do przewozu paliw. Obec-
nie pełni stanowisko kierownika Działu Technicz-
nego/Główny Inżynier w firmie STOKOTA. 

inż. KRZYSZTOF PYTLIŃSKI
absolwent 2005 r.

W 2005 roku ukończył kierunek In-
formatyka (specj. administracja syste-
mów i sieci komputerowych) w Insty-
tucie Informatyki Stosowanej PWSZ 
w Elblągu.
Od blisko czternastu lat związany z branżą 
teleinformatyczną. Od 2011 roku pełni funk-
cję kierownika Zakładu Teleinformatyki w fir-
mie OPEGIEKA. Odpowiedzialny za projekt 
„Data Center”, rozwiązania chmurowe oraz 
rozwój usług ITC. 

Ma wieloletnie doświadczenie zarówno 
techniczne, jak i we wsparciu procesu sprze-
daży, a także kompetencje w zarządzaniu 
projektami informatycznymi potwierdzone 
certyfikatem PRINCE2 Fundation i PRINCE2 
Practitioner. 

Współuczestniczył przy tworzeniu marki 
DC4B, będąc odpowiedzialnym za wdroże-
nie usług chmurowych zgodne z ITIL. 

Wolny czas poświęca na wszelkie formy ak-
tywności fizycznej: bieganie, jazdę na rowe-
rze, tenis, narciarstwo. Aktywny kibic EKS 
Start Elbląg.
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mgr inż. JACEK MATUSZAK
absolwent 2010 r.

W 2010 roku ukończył kierunek Mechanika  
i budowa maszyn (specj. inżynieria me-
chaniczna) w Instytucie Politechnicznym 
PWSZ w Elblągu.

W 2013 roku  ukończył studia magisterskie  
na Politechnice Gdańskiej, kierunek Mecha-
nika i budowa maszyn. 

Od 2009 roku pracuje w ALSTOM POWER  Sp.  
z o.o. w Elblągu najpierw jako operator obrabiarki 
5-osiowej, a obecnie na stanowisku konstruktora 
biura serwisu i retrofitu. 

Zawodnik, instruktor i działacz Elbląskiego Stowa-
rzyszenia Sztuk Walki FIGHTER. 

Jego sukcesy to:

–  brązowy medal mistrzostw świata unifight, Pra-
ga 2009  

–  mistrz Polski unifight 2009, 2010         

–  mistrz Polski sambo combat 2009, 2013      

– reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata  
w sambo combat  w latach 2011–2013    

–  mistrz Rosji studentów w walce wręcz, Kalinin-
grad 2013 

–  brązowy medalista Mistrzostw Unii Europejskiej 
w sambo combat, Tallinn 2014.

W 2004 roku ukończył kierunek Inżynieria  
mechaniczna w Instytucie Politechnicznym 
PWSZ w Elblągu.

Od roku 2007 absolwent Politechniki Gdań-
skiej kierunek Technologia maszyn – auto-
matyzacja procesów produkcyjnych. 

W 2013 roku ukończył studia podyplo-
mowe w zakresie Psychologii biznesu dla 
menedżerów w Akademii Leona Koźmiń-
skiego, a obecnie studiuje tam Master of 
Business Administration.
W latach 2005–2006 pracował jako konstruktor 
technolog w przemyśle spożywczym w przedsię-
biorstwie PROMUS Sp. z o.o. Pasłęk. 

Od 2007 roku zatrudniony w ALSTOM Power Sp.  
z o.o. kolejno na stanowiskach:

–  samodzielny technolog – Dział Inwestycji

–  kierownik produkcji – Wydział Produkcji Elemen-
tów i Zespołów Turbin

–  kierownik produkcji – Wydział Produkcji Łopa-
tek.

Obecnie pracuje na stanowisku kierownika na  Wy-
dziale Produkcji Łopatek. 

mgr inż. PAWEŁ MAKOWSKI
absolwent 2004 r.

W 2014 roku otrzymał nagrodę Fit For Growth  
w kategorii oszczędność kosztów /międzynaro-
dowa nagroda ALSTOM/. Może poszczycić się 
zwiększeniem produktywności Wydziału Produk-
cji Łopatek o 40% w ciągu 4 lat, wdrożenie zasad 
Lean Manufacturing na Wydziale Produkcyjnym, 
transferu technologii obróbki łopatek do fabryk  
w Chinach, Meksyku  i Indiach.
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W 2008 roku ukończył kierunek Informa-
tyka (specj. administracja systemów i sieci 
komputerowych) w Instytucie Informatyki 
Stosowanej PWSZ w Elblągu.
Karierę zawodową związaną z administracją i sys-
temami sieci komputerowych rozpoczął w 2004 
roku. 

Od 2006 do 2008 roku pracował w PPHU KONI Ar-
kadiusz Wojtal na stanowisku administracja i sys-
temy sieci komputerowych zajmującej się wdraża-
niem oprogramowania. 

Od 2008 roku rozpoczął działalność na zasadzie 
freelancer w USA, zajmując się administracją  
i systemami sieci komputerowych, instalacją i za-
rządzaniem technicznymi zabezpieczeniami oraz 
inteligentnymi budynkami.  

inż. ARTUR SZADURSKI
absolwent 2008 r.

Studia w PWSZ wspominam bardzo miło i z senty-
mentem. Łatwo nie było, więc nauczyłem się samo-
dzielności, wytrwałości i dążenia do celu, co dzisiaj 
ułatwia mi funkcjonowanie. Wykładowcy przekazali 
mi ogrom wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu 
informatyka. To był dobry wybór.

Artur Szadurski

W  2009 otworzył własną działalność zajmującą 
się administracją systemami i sieciami kompute-
rowymi, instalacją i zarządzaniem technicznymi  
zabezpieczeniami oraz inteligentnymi budynkami, 
opieką informatyczną firm oraz prowadzi serwis  
i sklep informatyczny. 

Odbył również wiele kursów związanych ze swo-
ją specjalnością zawodową, jak i z innowacyjnymi 
projektami, np. CISCO CCNA 1,2,3,4, „Broker Inno-
wacji”, ZPAS, BKT Elektronik. Udziela się w wielu 
organizacjach i stowarzyszeniach. 

Jest Prezesem w Klastrze Teleinformatycznym 
ICT AMBER zajmującym się rozwojem i promocją 
środowiska IT oraz członkiem Elbląskiej Rady Kla-
strów.

mgr JACEK KOŚCIUK
absolwent 2001 r.

W 2001 roku ukończył kierunek Pedagogi-
ka (specj. edukacja wczesnoszkolna) w In-
stytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ 
w Elblągu.

W 2003 roku ukończył studia podyplomo-
we Informatyka dla nauczycieli w PWSZ  
w Elblągu, a w roku 2005 – Zarządzanie 
projektami finansowymi z budżetu UE  
w Warszawskiej Wyższej Szkole Stosun-
ków Międzynarodowych i Amerykanistyki. 

Od 2006 roku absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Decydując się na Edukację wczesnoszkolną, dokonałem naj-
lepszego wyboru studiów. Jako jedyny przedstawiciel mojej płci 
otoczony byłem niemal trzydziestoma pięknymi i sympatycz-
nymi koleżankami :) Z nauki do dziś w głowie siedzą mi 
nutki i piosenka „Wielki rwetes dziś  u Basi...” - kto stu-
diował, ten wie:) Serdeczne pozdrowienia dla całego grona 
pedagogicznego, ze szczególnymi wyrazami sympatii  
i nieskrywanego podziwu dla Pani Lidii Kęski.

Jacek Kościuk

W latach 2002–2007 pracował jako starszy specja-
lista ds. obrotu nieruchomościami w Agencji Nieru-
chomości Rolnych Skarbu Państwa. 

W latach 2007–2013 był kierownikiem Ośrodka 
Kształcenia Ustawicznego w Malborku, a od 2013 
roku do chwili obecnej jest kierownikiem Akademii 
Nauczania, trenerem-wykładowcą w PPH Rarytas 
Akademia Nauczania. 
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I Zjazd Absolwentów    na 15-lecie Uczelni                     
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Z okazji 15-lecia PWSZ w Elblągu 15 czerwca 2013 
roku odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów. Była 
to niewątpliwie okazja do spotkań, wspomnień  
i wielu opowieści. Choć niektóre zdarzenia przy-
słonił nieco bieg codziennych spraw, to jednak 
wspomnienia mają w sobie coś magicznego. Przy-
wołują bowiem czas, który jest nie do odzyskania, 
a za sprawą słów ożywa pamięć i powracają emo-
cje tamtych lat. 

Rozpoczęcie obchodów jubileuszu nastąpiło od 
uroczystego otwarcia i wystąpienia Jego Magnifi-
cencji Rektora prof. dra hab. inż. Zbigniewa Wal-
czyka. 

Obchody były wspaniałą okazją do odwiedzenia 
przez absolwentów dobrze znanych zakątków, tj. 
laboratoriów i macierzystych Instytutów, a także 
skonfrontowania w miłej, koleżeńskiej atmosfe-
rze, jak Uczelnia zmieniła się po latach. Zwiedza-
no również nową część budynku Uczelni przy al. 
Grunwaldzkiej 137. 

Podczas Zjazdu doszło do spotkań z kadrą nauko-
wą oraz Zarządem Uczelni. Zjazd zakończył się 
balem, który odbył się w Hotelu Elbląg.  Dla Absol-
wentów był to czas na powrót do dawnych cza-
sów, wspomnień i odnowienia znajomości z kole-
żankami i kolegami.



98 99

JESZCZE KILKA WSPOMNIEŃ...
Fizyka dla większości z nas była czarną magią. O tym, że będzie to zmora najbliższej sesji, przeko-
naliśmy się już na pierwszym wykładzie. Poznane w poprzednich szkołach prawa gmatwały się jeszcze 
bardziej, wzory ciągnęły się jak węże i przekształcały się przez całe tablice, całki gięły się i mnożyły 
podwójnie i potrójnie. Doktor zdawał się nie widzieć paniki w naszych oczach. Ze stoickim spokojem kon-
tynuował wykłady, a my usiłowaliśmy nadążyć skopiować te „hieroglify” do swoich zeszytów, licząc na to, 
że klucz do ich zrozumienia znajdziemy później. Nadeszła sesja. Na egzamin ustny wchodziliśmy para-
mi. Nastroje, jak łatwo się domyślić, mieliśmy minorowe, choć za oknem czekało już lato. Miny jeszcze 
bardziej nam rzedły, kiedy pokój opuszczały pierwsze ofiary, rzucając krótko: „Wrzesień”. Nie spieszyłam 
się z wejściem. „Trója, zwykła trója” – myślałam. Nie chciałam więcej. Na tyle byłam przygotowana. 
Oczekujące grono topniało, szczęśliwców można było policzyć na palcach jednej ręki. W końcu zostałyśmy 
z koleżanką same i któraś z nas otworzyła drzwi do pokoju… Egzamin się rozpoczął. Siedziałyśmy po 
drugiej stronie biurka, silnie przestraszone.

Doktor Ferdynand Burak nie wyglądał groźnie, co więcej zdarzało mu się uśmiechać i żartować. Ale 
byłyśmy świadome, że przez wypowiedzianą byle bzdurę może stracić cierpliwość, więc wytężałyśmy umysły 
i ważyłyśmy słowa. O tzw. „laniu wody” trzeba było zapomnieć. Szybko zorientowałam się, że koleżanka 
dostaje łatwiejsze pytania: „Proszę podać prawo...”, „Proszę napisać wzór na…”, podczas gdy do mnie 
trafiały typu: „Co by się stało, gdyby pole elektromagnetyczne…?” W głębi duszy pogodziłam się, że za 
chwilę w moim indeksie będzie „pływał” pierwszy łabędź. Słowa: „Poproszę pani indeks” padły w kierunku 
koleżanki.  Do mnie zaś trafiło pytanie: „A z panią, co? Kończymy egzamin czy rozmawiamy dalej?”. 
Nie wiem, z jakich pokładów zdołałam wykrzesać z siebie tyle odwagi, by powiedzieć: „Rozmawiamy”. 
„Niech pani zacznie odpowiadać tak, żebym nie musiał tego komentować”. „Panie doktorze, to ja po-
proszę zestaw pytań, który miała koleżanka”. Odpowiadałam jeszcze godzinę. Nie miałam pojęcia, czy 
dobrze, czy źle. Byłam już głodna, wciąż zdenerwowana, w rajstopach poszło mi oczko, było mi wszystko 
jedno. Marzyłam, by egzamin się skończył. Wszystko jedno jak…. I w końcu padły słowa: „Poproszę pani 
indeks”. Nie wierzyłam własnym oczom, kiedy zobaczyłam trójkę. Ulga była niesamowita. „Chodziła pani 
na wszystkie wykłady, chciałem wyciągnąć panią na czwórkę, ale pani się tak opierała, że nie mogę 
inaczej” – powiedział dr Burak”.

Karolina Chwirot

Nasi absolwenci w różny sposób wspominają sesje, egzaminy czy też samo studiowanie. Niewątpliwie pasjo-
nujące i pouczające ćwiczenia i wykłady owocowały nie tylko pierwszorzędnie wyszkolonymi absolwentami, 
ale również rozkwitem twórczości poetyckiej wśród studentów.

STUDENT
Przycupnął w kącie, wytrzeszcz na twarzy,
słychać jak mózg mu się w głowie smaży.
Przed nim się piętrzy morze papierów,
książek, zeszytów, notatek, kserów.
W akcie rozpaczy rzuca się na nie,
czyta, przegląda, wkuwa na pamięć.

Przekrwione oczka, rząd czarnych szlaczków
zmienia się w armię małych robaczków.

Robaczki rosną, czułki prostują
i do ataku żuchwy szykują.

Skulił się w trwodze i Boga wzywa,
włochata kończyna usta zakrywa.
Próbuje krzyczeć, macha rękami
i wtedy budzi się potem zlany.
Za oknem świta, ptaszki ćwierkają,

wszędzie się kartki, ksera walają.
Spogląda smętnie zrezygnowany.

„Mam dość PWSZ-tu! Ja chcę do mamy!” 

Czasami tak to rzeczywiście wyglą-
dało, ale tylko czasami…  :)

Kejti 
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No i najbardziej emocjonujący egzamin w toku studiów – egzamin dyplomowy. Zawsze istniała jakaś nie-
widzialna nić sympatii ze zdającymi, troszkę wsparcia, troszkę współczucia, czego owocem były zabawne 
sytuacja. A było i tak:

Czerwiec 2001 roku. Pierwszy rocznik anglistów PWSZ-tu broni swoje prace licencjackie. Koleżanka i ja, 
studentki drugiego roku anglistyki, wiedzione poczuciem solidarności z ludźmi z rocznika wyżej podreptałyśmy 
z akademika na Czerniakowską celem podtrzymania na duchu oraz/lub potrzymania za rączkę broniących 
swoje prace znajomych. Dotarłyśmy na miejsce, poczytałyśmy ogłoszenia na tablicy, omiotłyśmy wzrokiem teren 
i doznałyśmy olśnienia. W rogu korytarza stały oparte o ścianę tablice na długich palikach informujące,  
w którym kierunku jest parking – pozostałość po jakiejś konferencji lub seminarium. „Wypożyczyłyśmy” dwa 
takie znaki i jak pomysłowy Dobromir zmajstrowałyśmy z nich oraz ze starych ogłoszeń zdjętych z tablicy, 
szpilek i flamastra przepięknej urody plakaty ku pokrzepieniu serc. Wtaszczyłyśmy je na piętro, gdzie przed 
salą egzaminacyjną siedzieli studenci trzeciego roku i czekali na swoją kolej. Każda złapała za jeden 
znak i zaczęłyśmy chodzić z nimi w kółko (jeśli to w ogóle możliwe przy tylko dwóch osobach). Uśmiałyśmy się 
i my, i zdający. Atmosfera nieco zelżała (a o to nam chodziło, bo poziom stresu na korytarzu przekraczał 
wszelkie normy) i wtedy otworzyły się drzwi sali egzaminacyjnej i wyszło dwóch członków komisji  
i jakaś  studentka. I cóż zobaczyli? Dwie pikietujące wariatki z plakatami następującej treści: „Licencjat 
dla każdego!”. Czas stanął. Zdębieli Panowie Profesorowie i zdębiałyśmy my. Nagle spadło na nas, że za rok 
będziemy zdawać może właśnie przed tą samą komisją! Moja myśl w tamtej chwili? „We’re screwed!” („Mamy 
przechlapane!” – tłumaczenie dla absolwentów innych kierunków). Ale rok później (już niestety bez takiego 
wsparcia) same też obroniłyśmy swoje prace dyplomowe i zostałyśmy drugim rocznikiem absolwentów PWSZ.

Kejti (absolwent 2002)

Najbardziej w PWSZ w Elblągu cenię podejście do stu-denta zarówno ze strony kadry dydaktycznej, jak i Pań w dziekanacie. Dziś zajmuję się projektowaniem kon-strukcji i obiektów budowlanych, gdzie podwaliny pod tę wiedzę położyli Wykładowcy Instytutu Politechnicznego, 
których serdecznie pozdrawiam.

Paweł Wiśniewski, absolwent Budownictwa (2004)
Właściciek Biura Architektoniczno-Konstrukcyjnego

Bardzo miło wspominam c
zas studiów, zwłaszcza 

praktyki zawodowe jako t
echnik informatyk  

w PWSZ w Elblągu.

                        
                        

Jakub Charewicz, absolw
ent Informatyki  (2010)

administrator systemów in
formatycznych  

w Alstom Power Sp. z o.o
.

Absolwenci 
są najlepszą wizytówką Uczelni, 

a ich sukcesy świadczą o jakości wykształcenia,  
jakie zdobyli w trakcie lat studiów.

Warto więc śledzić ich kariery zawodowe i dokonania.




