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Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku
z paragrafem 30 pkt. 6 Senat Uczelni przeprowadza ocenę funkcjonowania Uczelni, której
podstawą jest poniższe sprawozdanie.

1. UCZELNIA
1.1. Strategia Uczelni
Rok akademicki 2019/2020 był czasem wytężonej, intensywnej pracy na
kontynuowaniu dostosowania struktury oraz zasad funkcjonowania Uczelni do
wymogów określonych w przepisach Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi
nauce, która zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r. Jednocześnie władze
i społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie nie
ustawały w konsekwentnym realizowaniu założeń „Strategii rozwoju Uczelni”.
1.2. Sprawy organizacyjne
Rok akademicki 2019/2020 był trzecim rokiem działalności kierownictwa Uczelni
w kadencji 2017–2021, pracującego w składzie:
1. dr Katarzyna Rusak – Rektor,
2. dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor,
3. dr Sławomira Lisewska – Dyrektor Instytutu Humanistycznego,
4. dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego,
5. dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego,
6. mgr Ewa Todorov – Dyrektor Instytutu Medycznego.
W roku sprawozdawczym Rektor wydał 118 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi
załącznik nr 1. do sprawozdania.
1.3. Finanse
1) Obsługą finansowo – księgową, planowaniem oraz opracowaniem sprawozdań
finansowych zajmuje się dział księgowości. Plan rzeczowo – finansowy oraz
wykonanie planu rzeczowo – finansowego opiniuje Rada Uczelni. Ten sam organ
zatwierdza również sprawozdanie finansowe uczelni, które podlega
obowiązkowemu badaniu przez zewnętrznego audytora.
2) Sprawozdanie finansowe za rok 2019 obejmuje:
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Bilans zawierający:
Aktywa

PLN

Aktywa trwałe

20 410 609,81

Aktywa obrotowe

4 380 388,25

Suma bilansowa aktywów

24 790 998,06

Pasywa
Kapitał własny, w tym:

21 506 625,27

Zysk w 2019 r.

1 025 392,04

Rezerwy na świadczenia pracownicze

889 997,78

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

1 342 189,40

Fundusze specjalne

259 245,74

Rozliczenia międzyokresowe

1 052 185,61

Suma bilansowa pasywów

24 790 998,06

Rachunek zysków i strat (w zł)
Przychody netto ze sprzedaży

12 202 146,79

Koszty działalności operacyjnej

10 856 124,47

Pozostałe przychody operacyjne

164 247,75

Pozostałe koszty operacyjne

376 280,96

Przychody finansowe

8 439,76

Koszty finansowe

117 036,83

Wynik finansowy

1 025 392,04

Zysk netto za rok 2019 w kwocie 1.025.392,04 zł zwiększył Fundusz Zasadniczy
uczelni. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazał zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 1.306.997,79 zł, natomiast zestawienie zmian
w funduszu własnym za rok obrotowy wykazało zwiększenie kapitału własnego
o kwotę 6.580.491,15 zł.
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3) Struktura przychodów ze sprzedaży w roku 2019
Wyszczególnienie

Kwota w PLN

subwencja z MNiSW na działalność dydaktyczną

9 054 100,00

dotacja z programu ERASMUS+

236 725,42

dotacje programu Praktyk

319 210,93

dotacja programu kompetencje pielęgniarek

530 992,29

dotacja programu dualne studia Automatyki i
Robotyki
dotacje na cele edukacyjne

28 000,00
175 000,00

dotacje pozostałe na cele statutowe
opłaty za zajęcia dydaktyczne

27 600,00
1 085 929,96

pozostałe przychody z działalności dydaktycznej

62 806,43

sprzedaż produktów działalności pozostałej

316 696,76

przychody działalności wyodrębnionej Żłobek

365 085,00

RAZEM

12 202 146,79

4) Struktura kosztów działalności operacyjnej w roku 2019

Wyszczególnienie

Kwota
(w tys. zł z jednym
znakiem po przecinku)

Amortyzacja

191,6

Zużycie materiałów i energii

526,8

Usługi obce

456,4

Podatki i opłaty

12,9

Wynagrodzenia

7 755,3

w tym wynikające ze stosunku pracy

6 594,8

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 663,3

w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu
pracy

1 188,8

Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM

249,8
10 856,1
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Fundusz stypendialny

Fundusz wsparcia osób
niepełnosprawnych

Zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

5) Fundusze uczelni w roku 2019 (w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)
stan funduszu na początek roku

139,9

zwiększenia ogółem

288,9

zmniejszenia ogółem

316,1

stan funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego

112,7

stan funduszu na początek roku

0,0

zwiększenie ogółem

53,6

zmniejszenie ogółem

51,5

stan funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego

2,1

stan funduszu na początek roku

206,7

zwiększenie ogółem

808,5

zmniejszenie ogółem

870,8

stan funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego

144,4

6) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 135,1 tys. zł.
7) Wszystkie podejmowane działania wpłynęły na poprawę jakości kształcenia
i funkcjonowania uczelni. Sytuacja finansowa i majątkowa wskazuje na dobrą
i stabilną kondycję finansową Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie.
8) W roku 2020 uczelnia otrzymała subwencję na utrzymanie potencjału
dydaktycznego w wysokości 8.979.200,00 zł, a także dodatkową subwencję
zwiększającą o 1mln na działania związane z Dydaktyczną Inicjatywą
Doskonałości. Dzięki tym środkom uczelnia będzie mogła jeszcze bardziej
poprawić jakość kształcenia na naszej uczelni, dzięki innowacyjnym działaniom
oraz wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny.
9) Plan rzeczowo – finansowy uczelni na rok 2020 po stronie przychodów szacuje się
na wartość 13.086.700 zł., natomiast koszty działalności w wysokości 12.327.000
zł. Planuje się wypracować zysk w wysokości 766.700 zł.
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1.4. Rada Uczelni
Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie została
powołana Uchwałą Senatu nr 66/XV/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. W okresie
sprawozdawczym odbyło się siedem spotkań roboczych Rady Uczelni PWSZ
w Głogowie, w terminach:
1) 25 listopada 2019 r.
2) 7 lutego 2020 r.
3) 21 kwietnia 2020 r.
4) 19 czerwca 2020 r.
5) 19 czerwca 2020 r.
6) 10 lipca 2020 r.
7) 30 września 2020 r.
podczas, których podjęto dwadzieścia uchwał. Wykaz uchwał stanowi załącznik nr 2
do sprawozdania.
1.5. Senat
W roku akademickim 2019/2020 odbyło się osiem spotkań roboczych Senatu
PWSZ w Głogowie, w terminach:
1) 15 listopada 2019 r.
2) 13 grudnia 2019 r.
3) 21 lutego 2020 r.
4) 24 kwietnia 2020 r.
5) 5 czerwca 2020 r.
6) 19 czerwca 2020 r.
7) 24 lipca 2020 r.
8) 25 września 2020 r.
Przedmiotem obrad były zagadnienia istotne dla całego szkolnictwa wyższego, ze
szczególnym uwzględnieniem problemów nurtujących społeczność akademicką naszej
Uczelni. Rezultatem pracy Senatu było podjęcie 38 uchwał. Wykaz uchwał stanowi
załącznik nr 3 do sprawozdania.
1.6. Wybrane ważniejsze wydarzenia ogólnouczelniane






8-10.10.2019 XXII Dolnośląski Festiwal Nauki - „Miedzy duchem a materią…
pośredniczy matematyka”.
17.10.2019 Uczczenie jubileuszu PWSZ w Głogowie posadzeniem
pamiątkowego platana.
18.10.2019 Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 oraz Gala
Jubileuszowa – obchodów 15-lecia PWSZ w Głogowie.
18.10.2019 Nadanie Medalu Honorowego Miasta Głogowa dla PWSZ
w Głogowie.
14.11.2019 Kościoły dawnego Głogowa – sympozjum.
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15.11.2019 Udział studentów pielęgniarstwa w konferencji “Profilaktyka Raka
Piersi” – konferencja w ramach projektu “Moja Mammografia – Idę bo Warto
Żyć”.
17.11.2019 Utworzenie Pracowni Terapii Filozoficznej.
28.11.2019
„Kompleksowe
rozwiązania
symulacyjno-pomiarowe
w środowisku Simcenter” – seminarium.
03.12.2019 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w PWSZ
w Głogowie.
06.12.2019 Uroczyste Absolutorium W tym roku w sumie studia w PWSZ
w Głogowie ukończyło 244 absolwentów.
12.12.2019 „Przemysł 4.0 według firmy Multiprojekt Automatyka” –
seminarium.
05.02.2020 Udział studentów pielęgniarstwa w uroczystej inauguracji
Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku
Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
05.03.2020 Wizyta Profesora Victora Tarantsei z Grodzieńskiego
Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie w PWSZ
w Głogowie.
12.03.2020 XIV Powiatowy Konkurs Młody Przedsiębiorca.
21.04.2020 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – wykład Koordynatora
Regionalnego Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem –
dra Jarosława Jezierskiego – online.
02.07.2020 Rozpoczęcie cyklu egzaminów końcowych dla pierwszego
rocznika studentów kończących naukę na kierunku pielęgniarstwo.
17.09.2020 Wizyta wiceprezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A – Przemysława Bożka.
28.09.2020 – Wizyta Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina
Krzyżanowskiego Celem wizyty było promowanie studiów kształcących
w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz programu stypendialnego dla
studentów tego kierunku, a także sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych
w regionie.

2. KSZTAŁCENIE
2.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Postępowanie
rekrutacyjne
w
omawianym
roku
sprawozdawczym
przeprowadzone zostało na siedmiu kierunkach studiów pierwszego i drugiego
stopnia w formie stacjonarnej.
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Rekrutacja - stan na dzień 01.10.2019 r.
Kierunek
Pielęgniarstwo
Pedagogika
Pedagogika
Nowe Media
Finanse i Rachunkowość
Metalurgia
Automatyka i robotyka
Łącznie

stopień
I
I
II
I
I
I, inż.
I, inż.

stacjonarne
36
45
91
28
39
23
46
308

2.2. Absolwenci
W roku sprawozdawczym Uczelnia wypromowała:
 57 magistrów,
 29 inżynierów,
 141 licencjatów.
Łączna liczba absolwentów – 227.
2.3. Studia podyplomowe
Według stanu na 31 grudnia 2019 roku w studiach podyplomowych uczestniczyło
74 słuchaczy. Studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 ukończyło
60 osób.
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku 2019/2020
Nazwa studiów

2019/2020

Logopedia

20

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

21

Przygotowanie nauczycielskie

33

2.4.Działania w zakresie dydaktyki


Wprowadzenie nowej specjalności na kierunku Nowe media – Multimedia
i projektowanie graficzne.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy oraz studentom
Uczelni, po licznych konsultacjach, została podjęta decyzja i uruchomienie
9

nowej specjalności Multimedia i projektowanie graficzne. Specjalność
ta pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu
multimediów i projektowania graficznego. Specjalność ma na celu
przygotowanie do działań kreatywnych w ramach grafiki komputerowej,
projektowania graficznego, filmu, fotografii. Przygotowuje do samodzielnej
pracy grafika projektanta w agencjach reklamowych, studiach graficznych czy
wydawnictwach.


Prace przygotowawcze do wprowadzenia w roku akademickim 2020/21
nowej specjalności na kierunku Automatyka i robotyka – Elektrotechnika
przemysłowa.
Po licznych rozmowach i konsultacjach z KGHM Polska Miedź S.A.,
Automatyką Miedź oraz nauczycielami Zespołu Szkół Politechnicznych
zostanie uruchomiona w roku akademickim 2020/2021 nowa specjalność
Elektrotechnika przemysłowa. Celem kształcenia jest przygotowanie
inżynierów do pracy w przemyśle, w różnych gałęziach gospodarki, w których
do funkcjonowania niezbędna jest energia elektryczna. Umiejętności
absolwentów odnoszą się nie tylko do szeroko pojmowanej elektrotechniki,
tj. do przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz napędu
elektrycznego, lecz również do elektroniki i techniki mikroprocesorowej,
informatyki oraz technik zarządzania i marketingu.



Prace przygotowawcze do uruchomienia kierunku Pielęgniarstwo – studia
II stopnia.
Zaspakajając potrzeby środowiska lokalnego, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Głogowie po przeprowadzeniu analizy rynku pracy, podjęła
działania w zakresie przygotowania do kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
studia II stopnia. W dniu 28 lutego 2020 r. został wysłany do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o pozwolenie na uruchomienie
w/w studiów. Czas starań zbiegł się z pandemią, która zakłóciła pracę
niektórych jednostek nadających uprawnienia do prowadzenia kierunków
studiów, w wyniku czego Uczelnia posiada jedynie pozytywną opinię Polskiej
Komisji Akredytacyjnej i czeka jeszcze na ostateczną decyzję Ministra
Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



W roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym uruchomione
zostały studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Nauczycielskiego.
Są to trzysemestralne studia, których celem jest przekazanie słuchaczom
wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego
i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Absolwent jest przygotowany do
realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły
i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
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3. KADRY
3.1. Zatrudnienie
Według stanu na 30 września 2020 r. PWSZ w Głogowie zatrudniała ogółem 117 osób,
(w tym 77 nauczycieli akademickich).
Zatrudnienie w PWSZ w Głogowie latach 2018/2019/2020
Rok akademicki
Grupa pracowników
2018/2019

Rok akademicki
2019/2020

Nauczyciele akademiccy

76

77

profesor

3

3

doktor habilitowany

8

5

doktor

37

38

magister

28

31

Prac. niebędący naucz. akademickimi

41

40

prac. administracyjni

22

22

obsługa

13

12

żłobek

6

6

3.2. Przejścia na emeryturę



W mijającym roku akademickim, z grupy nauczycieli akademickich, na emeryturę
przeszła jedna osoba.
Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na emeryturę
przeszły dwie osoby.

4. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ
4.1. Tytuły naukowe
Dyplom doktora habilitowanego uzyskało dwóch pracowników:
– dr Anita Stefańska,
– dr Agnieszka Becla.
5. WYRÓŻNIENIA PRACOWNIKÓW UCZELNI


W roku akademickim 2019/2020 Rektor Uczelni została wyróżniona Nagrodą
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie
działalności organizacyjnej.
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Nauczyciele akademiccy w PWSZ w Głogowie mogą otrzymywać nagrody
Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za
całokształt dorobku. W okresie sprawozdawczym Nagrody Rektora otrzymało:
 ośmiu pracowników – I stopnia,
 sześciu pracowników – II stopnia,
 jeden pracownik – III stopnia.
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi PWSZ w Głogowie mogą
otrzymywać nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej. W roku
akademickim 2019/2020 nagrody otrzymało:
 trzech pracowników.

Dydaktyczna inicjatywa doskonałości
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie znalazła się wśród 15 najlepszych
uczelni zawodowych w Polsce, otrzymując tym samym nagrodę pieniężną
w wysokości miliona złotych. Tegoroczni zwycięzcy, w tym PWSZ w Głogowie,
zostali wyłonieni w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów
Absolwentów (ELA). Tego typu nagroda to wspaniałe wyróżnienie i możliwość
przeznaczenia funduszy na cele, które podniosą jakość kształcenia.
6. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
6.1. Erasmus +
Działania Uczelni w tym zakresie są zgodne ze Strategią Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, szczególnie z celami taktycznymi:
 numer 1. Uczelnia buduje własną kadrę naukowo – dydaktyczną, będąc otwartą na
współpracę z innymi ośrodkami akademickimi;
 numer 4. Proces dydaktyczny na Uczelni opiera się na zasadach internacjonalizacji
nauczania, aby umożliwić absolwentom zarówno europejską edukację, jak i pracę
na międzynarodowych rynkach;
 numer 6. Uczelnia wykorzystuje środki i programy unijne wspierające edukację
wyższą w obszarze Unii Europejskiej.
Podkreślenia wymaga fakt, iż rok akademicki 2019/2020 był rokiem szczególnym
z uwagi na wystąpienie siły wyższej – pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
powodującego chorobę COVID-19. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia
w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, które w znacznym stopniu
miało wpływ na funkcjonowanie firm, zawieszenie pracy uczelni, czy też
przeniesienie kształcenia w tryb zdalny) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Głogowie nie była w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych mobilności
z krajami programu. By zapobiec utracie przyznanych na wyżej wymieniony cel
środków zadecydowano o wystąpieniu do Narodowej Agencji Programu
Erasmus+, z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.05.2021 r.
(tj. do maksymalnego dopuszczalnego terminu realizacji umowy). Przyjęte
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rozwiązanie umożliwi pracownikom, którym zostały przyznane mobilności na rok
akademicki 2019/2020, ich realizację w roku akademickim 2020/2021.
Mobilności z krajami programu
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.05.2021
Kwota umowy: 54.500,00 €
Liczba zrealizowanych mobilności w roku akademickim 2019/2020:
 do końca roku akademickiego 2019/2020 zrealizowane zostaną jeszcze
24 mobilności pracowników w celu szkoleniowym oraz rozpoczęte zostaną
4 mobilności studentów w celu realizacji praktyk studenckich. Pozostałe,
zgodnie z deklaracją pracowników, przeniesione zostały na następny rok
akademicki.
Opis zrealizowanych mobilności: wszystkie zrealizowane mobilności nauczycieli
akademickich oraz pracowników administracyjnych miały charakter szkoleniowy.
Podczas szkoleń pracownicy m.in. podnosili kompetencje językowe, jak również
pozyskiwali wiedzę i kompetencje związane z obszarami pracy m.in. na temat
systemu kształcenia zawodowego pielęgniarek, nowych metod i technik nauczania,
finansowania szkolnictwa wyższego czy zrównoważonego rynku.
Mobilności z krajami partnerskimi – Grodzieński Uniwersytet Państwowy
im. Janki Kupały (Białoruś)
Okres realizacji umowy: 01.08.2019 – 31.07.2021
Kwota umowy: 1.605,00 €
Liczba zrealizowanych mobilności w roku akademickim 2019/2020: 1
Opis zrealizowanej mobilności: mobilność w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych zrealizowana została w terminie 02.03.2020 r. – 06.03.2020 r.
Głównym celem przyjazdu prof. zw. dr hab. Viktara Tarantseia do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie było przeprowadzenie serii wykładów
dla studentów kierunku Pedagogika I-go oraz II-go stopnia. Podczas zajęć
poruszono następujące tematy:
 System edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Republice Białorusi;
 Szkoła jako realizacja idei edukacji międzykulturowej;
 Stres i zwalczanie jego konsekwencji w zawodzie nauczyciela;
 Wychowanie we współczesnej rodzinie: rzeczywistość i perspektywy;
 Kształcenie ustawiczne i jego rola w zawodzie nauczyciela.
Dyskusje ze studentami i wykładowcami okazały się kluczowe do wypracowania
wspólnych dla obu krajów edukacyjnych wzorców.
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6.2. Wykaz umów
L.p. Nazwa instytucji partnerskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grimsby Institute Group
Università degli Studi di Ferrara
School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Escola d'Enginyeria de Terrassa
Hochschule Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences
Université de Lorraine
Visoko uciliste Algebra - Visoka skola za primijenjeno racunarstvo
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yanka Kupala State University of Grodno
Atatürk Üniversitesi
Ibrahim Cecen University of Ağrı
Bayburt Üniversitesi

Kraj
Wielka
Brytania
Włochy
Grecja
Hiszpania
Niemcy
Francja
Chorwacja
Turcja
Białoruś
Turcja
Turcja
Turcja

7. INWESTCJE I PROJEKTY, REMONTY
Infrastruktura Uczelni jest systematycznie rozwijana i udoskonalana oraz w ramach
dostępnych środków finansowych rewitalizowane i modernizowane są budynki
Uczelni.
7.1. Inwestycje i projekty
1) Przygotowanie wniosku w ramach projektu:
 Program Erasmus+ Akcja 1. KA 103 współpraca z krajami programu –
złożony w styczniu 2020 r.
 Program Erasmus+ Akcja 1. KA 107 współpraca z krajami partnerskimi –
złożony w styczniu 2020 r.
2) Realizacja projektu: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”:
 działania mające na celu doskonalenie jakości kształcenia, tj.: wyposażenie
laboratoriów i pracowni poszczególnych instytutów w specjalistyczny sprzęt
i aparaturę
 kwota: 1 000 000 zł,
 czas realizacji zadania – do końca 2020 roku.
3) II etap realizacji projektów, na które środki zostały pozyskane w latach
ubiegłych
a) Utworzenie Monoprofilowgo Centrum Symulacji Medycznej środkiem do
poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Głogowie
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 kwota: 2 564 606,72 zł
b) Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku
„Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 kwota: 3 006 316,55 zł,
 projekt realizowany zgodnie z założeniami.
c) Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do
zwiększenia ich szans na rynku pracy
 kwota: 709 535,64 zł,
 projekt realizowany zgodnie z założeniami.
4) Dostawa i montaż szlabanów
– na kwotę 20 000,00 zł.
5) Doposażenie:
a) sal komputerowych na kwotę 125 000,00 zł,
b) pracowni specjalistycznych na kwotę 254 500,00 zł,
c) pomieszczeń biblioteki na kwotę 7 700,00 zł,
d) rozbudowa serwerowni na kwotę 72 500,00 zł.
7.2. Remonty
W roku akademickim 2019/2020 nakłady na remonty budynków dydaktycznych
wyniosły blisko 55.000,00 zł. Do najważniejszych prac remontowych wykonanych
w obiektach dydaktycznych należy zaliczyć:
1. Remont pokoi gościnnych,
2. Naprawa i uzupełnienie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach
A i B,
3. Remont archiwum zakładowego,
4. Montaż podliczników w garażach.

7.3. Wnioski o dotacje i darowizny
Zestawienie wniosków o dotacje i darowizny:

L.p. Podmiot

1.

Przeznaczenie

Gmina
1
Miejska Wniosek o przyznanie
Głogów
dotacji podmiotowej z
Rynek 10
przeznaczeniem na
działalność dydaktyczną na
rok 2020

Kwota w zł

Data i nr pisma

175.000,00

11.09.2019 r.
DGT.3120.2019
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2.

3.

Fundacja
2
KGHM Polska
Miedź
M.SkłodowskiejCurie 48
59-301 Lubin

Wniosek o udzielenie
darowizny na uzupełnienie
zbiorów bibliotecznych w
podręczniki akademickie dla
kierunków: Pielęgniarstwo
oraz Automatyka i Robotyka

60.000,00

11.02.2020 r.
DGT.3121.1.2020

Fundacja
3
KGHM Polska
Miedź
M.SkłodowskiejCurie 48
59-301 Lubin

Wniosek o udzielenie
darowizny na przywrócenie
pierwotnego wyglądu i
zachowanie dawnych
elementów użytkowych
(winda) w budynku
głównym Uczelni

419.466,13

26.02.2020 r.
DGT.3121.2.2020

8. BIBLIOTEKA
Biblioteka w roku akademickim 2019/20 pracowała w oparciu o system biblioteczny
LIBRA. Serwer obsługujący bibliotekę pełni też rolę serwera WWW, który
umożliwia:
1) Udostępnianie zbiorów przez Internet w systemie OPAC,
2) Sprawdzanie dostępności materiałów, rezerwowanie i zamawianie ich przez
Internet,
3) Zarządzanie kontem użytkownika przez samego użytkownika.
Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 7.12.2020:
1) Zbiory zwarte – 32709 vol. – podręczników, monografii, skryptów oraz
innych publikacji drukowanych,
2) Czasopisma – 49 tytułów w prenumeracie ciągłej oraz 71 tytułów pozostałych
czasopism,
3) Zbiory elektroniczne.
 IBUK – polskojęzyczna baza podręczników akademickich – licencja od
2009 r., kontynuowana, trwa nadal. Obejmuje ona obecnie 2253 tytuły,
każdy w 5 egz. (dostępach)
 SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX polskojęzyczna, pełnotekstowa
baza prezentująca akty prawne, orzecznictwo, dająca dostęp do monografii
(1300 tytułów) komentarzy (2100 tytułów) i artykułów w 36 czasopismach
w wersji elektronicznej
 ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek
i czasopism naukowych, prowadzona przez Bibliotekę Narodową.
W chwili obecnej udostępnieniu podlega 3 320 615 dokumentów.
 Wirtualna Biblioteki Nauki (Elsevier, Ebsco, Nature i Science, Springer,
Web of Science, Wiley)
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Na stronie biblioteki www.biblioteka.pwsz.glogow.pl umieszczone są linki do baz
w ramach OPEN ACCES:
1) Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa – uczelnia jest członkiem tego konsorcjum
2) Federacja Bibliotek Cyfrowych
3) E-Publikacje Nauki Polskiej
Biblioteka prowadzi, aktualizuje i uzupełnia dwie bazy własne:
1) Bazę literatury zawartej w sylabusach, która jest stale aktualizowana przy
współpracy wykładowców
2) Bazę prac licencjackich licencjackich i inżynierskich absolwentów PWSZ.
Podczas pandemii biblioteka prowadzi swoją działalność w zakresie ograniczonym
reżimem sanitarnym, udostępniając zbiory elektroniczne, w miarę możliwości
drukowane, wykonuje usługi skanowania oraz zamawiania materiałów w wersji cyfrowej
w ramach wypożyczalni cyfrowej Academica. Zostały też zaktualizowane licencje
dostępu do baz IBUK i LEX.
Zorganizowany został dostęp testowy do zasobów elektronicznych bazy EBSCO
Academic Research Source
Ważnym elementem działalności Biblioteki jest udział w procesie dydaktycznym.
W roku akademickim 2019/20 prowadzono zajęcia:
 Usługi biblioteczno-informacyjne – szkolenie dla studentów I roku, omawiające
podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.
 Szkolenia indywidualne lub dla małych grup w zakresie umiejętności
wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych,
korzystania z baz anglojęzycznych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
 Indywidualne szkolenia z podstaw korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych
dla osób spoza Uczelni.
Biblioteka prowadzi profil instytucjonalny Uczelni w ramach Polskiej Bibliografii
Naukowej, która jest modułem POLONu. PBN zawiera publikacje pracowników PWSZ
w Głogowie.
Podjęto także następujące działania:
 Koordynacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Głogowie XXII DFN trwał
w dniach 8-10.10.2019 w głogowskich szkołach, wielu przedszkolach,
instytucjach kultury, sportu, spraw społecznych, stowarzyszeniach to – 33
organizatorów, 239 imprez (w tym 41 wykładów, pokazów, warsztatów z uczelni
wrocławskich), ponad 300 animatorów i wykładowców, 9263 uczestników.
 Udział w akcji GŁOGÓW I OKOLICE BUDUJĄ STUDNIE W AFRYCE zebrana kwota przeznaczona była na wsparcie akcji Moja kropla wody dla Afryki
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Rozwój i doskonalenie infrastruktury
 Został zakupiony nowy serwer biblioteczny oraz oprogramowanie serwera, dzięki
czemu sieć biblioteczna stała się bezpieczniejsza i szybsza. Zakupione zostały
również: urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem z funkcją druku w kolorze.
 W chwili obecnej trwa modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na
wypożyczalnię.
 Zakupy sprzętu głównie na potrzeby studentów niepełnosprawnych. Do użytku
został oddany profesjonalny, mobilny powiększalnik cyfrowy Optelec Traveller
HD. Umożliwia on 30-krotne powiększenie czytanego obrazu, który jest ostry
i bez zniekształceń. Dodatkowo mechanizm Slide & Read zapewnia płynne
poruszanie się po tekście w osi pionowej i poziomej. Studenci mogą także
korzystać z kompletnego zestawu komputerowego LENOVO IdeaCentre,
z procesorem i5 9 generacji, szybkim dyskiem M.2 oraz kartą graficzną
najnowszej generacji GTX 1660. W skład zestawu wchodzi również bezramkowy,
24′ monitor LED AOC24V2Q o niemalże 180 stopniowych kątach widzenia
i częstotliwości odświeżania obrazu równym 75Hz. Do tego uczelnia zakupiła
również drukarkę EPSON L7180, która umożliwia druk w formacie A4 oraz A3,
a także drugie biurko z regulowaną wysokością blatu.
 Przygotowania do zmiany systemu bibliotecznego – przeszukanie rynku,
zbieranie opinii użytkowników.
9. WYDAWNICTWO
W roku akademickim 2019/20 zostały wydane trzy publikacje:
1) Kopociński Z., Kopociński K. Szpital Wojskowy w Równem w latach 19191939. Głogów 2020
2) Rudowski T. Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne
i nowoczesne podejście do sztuki i terapii przez sztukę. Głogów 2020
3) Soroka-Fedorczuk A., Nyczaj-Drąg M. Edukacja zdrowotna dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Skrypt dla studentów. Głogów 2019
Publikacja została dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Wydawnictwo Uczelniane PWSZ w Głogowie znalazło się w prestiżowym gronie
wydawców, na ministerialnej liście wydawnictw publikujących recenzowane
bibliografie naukowe. Oznacza to, że każda publikacja tego typu, wydana przez PWSZ
w Głogowie, otrzyma 80 punktów. To bardzo ważne z punktu widzenia Uczelni (przy
każdorazowej kontroli czy ewaluacji) oraz z punktu widzenia autora/autorów przy
ocenie dorobku naukowego. Spośród 34 PWSZ-tów w Polsce, na liście, oprócz nas,
znalazło się tylko pięć.
Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie autorskie, zorganizowane wspólnie
z Pracownią badań Regionalnych, połączone z sympozjum oraz promocją
książki Pogorzelski
W.
Kościoły
dawnego
Głogowa.
Architektura.
Archeologia., wydanej z okazji XV-lecia Uczelni. W spotkaniu wzięło udział około 60
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osób, w tym goście – ks. Ryszard Dobrołowicz, ks. Rafał Zendran oraz były prezydent
Głogowa Jacek Zieliński. Obecni mieli również okazję wysłuchać wystąpień
głogowskich regionalistów.
10. PROMOCJA
Szeroko rozumiana promocja Uczelni jest realizowana poprzez różnego rodzaju
działania. Ich celem jest popularyzacja wiedzy, nauki i czytelnictwa, a także
upowszechnianie wiedzy o ofercie edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej. Cele te realizowane są m.in. poprzez organizowanie wydarzeń
cyklicznych i okolicznościowych, akcji specjalnych i projektów Każde działanie
w tym zakresie wzmacniane jest szeroko zakrojoną kampanią medialną opartą na
licznych publikacjach materiałów informacyjnych i reklamowych w lokalnych
i regionalnych mediach (prasa, radio, telewizja) oraz na stronach internetowych
własnych oraz komercyjnych.
10.1. Wydarzenia cykliczne
W roku akademickim 2019/2020 PWSZ w Głogowie była organizatorem
i współorganizatorem wydarzeń o charakterze cyklicznym. Wiele z nich, to
wydarzenia dobrze znane już w lokalnym środowisku, kierowane do odbiorców
w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach. Z uwagi na pojawienie się
pandemii COVID-19, niektóre wydarzenia musiały zostać odwołane. Były to
przygotowywane Głogowskie Dni Nauki i Sztuki, Juwenalia, Bieg po Książkę czy
Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Wśród zrealizowanych wydarzeń należy wymienić:
 XXII Dolnośląski Festiwal Nauki - „Miedzy duchem a materią…
pośredniczy matematyka”. PWSZ w Głogowie jest koordynatorem
głogowskiej edycji Festiwalu, który jest wydarzeniem o zasięgu wojewódzkim.
Każdego roku w jego organizację włącza się kilkadziesiąt placówek
i instytucji. W ramach tego wydarzenia Uczelnia przygotowała
i zaproponowała liczne warsztaty, spotkania, wykłady, w których udział wzięło
kilkaset osób, głównie uczniów szkół każdego poziomu nauczania. Cała
głogowska edycja to: 33 organizatorów (wszystkie głogowskie szkoły, wiele
przedszkoli, instytucji kultury, sportu, spraw społecznych, stowarzyszeń),
239 imprez (w tym 41 wykładów, pokazów, warsztatów z uczelni
wrocławskich), ponad 300 animatorów i wykładowców, 9263 uczestników.
 Inauguracja roku akademickiego – w 2019 roku uroczystość miała
wyjątkowy charakter. W związku z obchodami 15-lecia Uczelni, była ona
połączona z uroczystą Galą Jubileuszową.
 Akcja „Groby NN” – opieka nad grobami osób nieznanych trwała przez cały
rok. Akcja od kilku lat realizowana jest przez Koło Naukowe Instytutu
Humanistycznego oraz wykładowców tego Instytutu.
 3 XII Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w PWSZ –
w ramach obchodów odbyły się:
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 prezentacje multimedialne Wizerunek i twórczość osób niepełnosprawnych
 wystawa tematyczna Student / Uczeń z niepełnosprawnością
 zajęcia ze świąteczną niespodzianką dla podopiecznych – Studenci
w MORIUS.
 zajęcia integracyjne studentów z niepełnosprawnością na basenie Chrobry
– Aktywni i niezależni.
 Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością – podsumowanie
badań prowadzonych przez studentki III roku pedagogiki.
Mikołajki w przedszkolu, w szpitalu – coroczna akcja studentów kierunku
pielęgniarstwo, pedagogika i nowe media.
Zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki w Głogowie – coroczna akcja
organizowana przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego.
Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt.
XIV Powiatowy Konkurs „Młody Przedsiębiorca” – organizowany wspólnie
z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. Konkurs
kierowany do uczniów szkół średnich.
Międzynarodowy Tydzień E-książki z IBUKIEM Librą – uczelniana
biblioteka od wielu lat propaguje e-czytelnictwo, udostępniając pracownikom
naukowym oraz studentom kody do czytelni on-line IBUK Libra,
umożliwiające korzystanie z książek w dowolnym miejscu i porze.
Pracownia Terapii Filozoficznej – utworzenie oraz cykl spotkań pod opieką
dr hab. Mikołaja Krasnodębskiego, prof. PWSZ w Głogowie.

10.2. Projekty i przedsięwzięcia
Działalność uczelni w dużej mierze determinowana była sytuacją epidemiczną
związaną z CIVID-19. Dotyczy to semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
Wśród zrealizowanych projektów i przedsięwzięć należy wymienić:










GŁOGÓW. MIEJSCA I LUDZIE. OD DWORCA PKP DO CUKROWNI
– kontynuacja
Wypalenie zawodowe - szkolenia dla studentów pielęgniarstwa
Kościoły dawnego Głogowa. Architektura. Archeologia - spotkanie autorskie
Pielęgniarstwo – rozwój i profesjonalizacja – opracowanie i publikacja
artykułu studentek II roku pielęgniarstwa w Biuletynie Informacyjnym
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Głogów i okolice budują studnię w Afryce – akcja charytatywna
Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczne do 1kV
Pokazy drona DJI PHANTOM 4 – jego możliwości i zastosowania –
prezentacje dla uczniów szkół średnich i studentów
Udział studentek pielęgniarstwa w Świątecznej Akcji Charytatywnej Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Serbach dla Kasi z fundacji „Się pomaga”
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Badania dojrzałości neuromotorycznej i lateralizacji u uczniów klas I-III
głogowskich szkół podstawowych – studenci kierunku pedagogika, członkowie
KNSIH, pod kierunkiem profesora Mariana Marcinkowskiego
#GaszynChallenge – akcja charytatywna całej społeczności PWSZ
w Głogowie.

10.3. Kampanie
Przez cały rok akademicki prowadziliśmy kampanię promocyjną, której celem było
pozyskanie kandydatów na studia. Duży nacisk położony został na wykorzystanie
własnej strony internetowej oraz profili społecznościowych. Kampania obejmowała
zarówno komercyjne jak i niekomercyjne formy prezentowania Uczelni oraz jej oferty
edukacyjnej. Zrealizowanych zostało kilkanaście publikacji artykułów i reklam
w regionalnej prasie oraz na portalach informacyjnych (Głogów, Leszno, Wschowa,
Sława, Nowa Sól, Polkowice). Emitowaliśmy spoty reklamowe w Radio Elka oraz
TV Master i TV Regionalna (Polkowice, Chocianów, Nowa Sól, Żagań, Kożuchów).
W ramach działań promocyjnych odbyły się spotkania z maturzystami – prezentacje
w szkołach, a plakaty i ulotki reklamujące naszą uczelnię dostarczyliśmy do
większości szkół średnich w naszym regionie. W kilkudziesięciu miejscowościach
prowadzona była akcja plakatowania, w tym w miastach: Głogów, Polkowice, Lubin,
Chocianów, Wschowa, Góra, Rudna. Ofertę edukacyjną i nabór na studia
prezentowaliśmy także na billboardach w Głogowie, Polkowicach, Górze.
Dbając o wizerunek medialny PWSZ w Głogowie, informowaliśmy media
o bieżących wydarzeniach i działaniach Uczelni, szczególnie o sukcesach studentów
i ich działalności, o nowościach w ofercie edukacyjnej oraz o nowych rozwiązaniach
i inwestycjach udoskonalających i ułatwiających proces kształcenia.
10.4. Wydawnictwa promocyjne





nowe plakaty prezentujące ofertę edukacyjną (plakat prezentujący kierunki
ogólnie, drugi plakat z uwzględnieniem specjalności na poszczególnych
kierunkach),
dwunastostronicowa broszura zawierająca kompendium wiedzy o wszystkich
formach i kierunkach studiów, specjalnościach oraz rekrutacji na studia,
ulotka Elektroniczna rekrutacja. Krok po kroku.

10.5. Jubileusz Uczelni
Obchody Jubileuszu 15-lecia PWSZ w Głogowie
Z okazji 15-lecia PWSZ w Głogowie zaprojektowane zostało okolicznościowe logo
Uczelni, które zostało wykorzystane we wszystkich materiałach dotyczących
jubileuszu. Zrealizowany został i zaprezentowany podczas uroczystej Gali film
o Uczelni Wspomnienia absolwentów oraz medialna prezentacja okolicznościowa.
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Wydaliśmy pamiątkowe karty PWSZ w Głogowie. 2004-2019.
W związku z jubileuszem ogłosiliśmy konkurs plastyczny pn. „Będę… metalurgiem,
automatykiem, pielęgniarką, nauczycielem, dziennikarzem, księgowym”, skierowany
do uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie.
Obchody 15-lecia Uczelni zainaugurowane zostały już w czerwcu 2019 r.
jubileuszową edycją Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. 17 października
2019 r. na terenie zielonym Uczelni posadzony został platan. Drzewo opatrzone
zostało pamiątkową tablicą i otrzymało imię Platon, które zostało wybrane w drodze
ogłoszonego w maju 2019 r. plebiscytu.
18 października w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się
uroczysta Gala Jubileuszowa połączona z inauguracją roku akademickiego 2019/2020,
a po niej koncert w wykonaniu grupy Dziubek Band.
W trakcie uroczystości JM Rektor dr Katarzyna Rusak odebrała z rąk Prezydenta
Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza Medal Honorowy Miasta Głogowa dla
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Medal przyznawany jest przez
Prezydenta Miasta osobom i podmiotom, które mają wysokie osiągnięcia oraz
w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Głogowa.
Nadane zostały tytuły Zasłużony dla PWSZ w Głogowie. Otrzymali je: Poseł na Sejm
RP – Wojciech Zubowski, prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja oraz Wojciech Janisio –
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.
Pracownicy uczelni związani z nią od 15-lat otrzymali specjalne podziękowania
i upominki.
Wszystkie wydarzenia związane z obchodami Jubileuszu 15-lecia PWSZ w Głogowie
były zapowiadane i na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej
www.pwsz.glowo.pl oraz na profilu facebook uczelni. Cały jubileusz był także
szeroko relacjonowany w lokalnych mediach – w prasie, radiu i telewizji oraz na
informacyjnych portalach internetowych.
10.6. Wystawy jubileuszowe
W ramach obchodów 15-lecia Uczelni zrealizowane zostały dwie wystawy:
 wystawa fotograficzna PWSZ w 15-tu odsłonach – prezentowana kolejno
w holu MOK w Głogowie, w Galerii Wejście PWSZ w Głogowie oraz
w kilku szkołach średnich na terenie Głogowa,
 wystawa archiwalnych plakatów, materiałów promocyjnych i gadżetów
reklamowych Uczelni.
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11. SPRAWY STUDENTÓW
11.1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia
Stypendia
W roku akademickim 2019/2020 Uczelniana Komisja Stypendialna PWSZ
w Głogowie przyznała stypendia i zapomogi:
 stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
dla studentów, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej
i zdrowotnej:
 stypendium socjalne pobierało 37 studentów,
 stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 4 studentów;
 Stypendium rektora przyznane studentom, którzy uzyskali wyróżniające
wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uczelniana
Komisja Stypendialna PWSZ w Głogowie przyznała stypendium rektora do
10% najlepszych na danym kierunku studiów - studentom posiadającym
najwyższą liczbę punktów na danym kierunku studiów - liczoną za wszystkie
osiągnięcia:
naukowe,
artystyczne
i/lub
wyniki
sportowe
we
współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.
 stypendium otrzymało 62 studentów;
 Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymali studenci, którzy
posiadali ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument
potwierdzający niepełnosprawność:
 stypendium otrzymało 24 studentów,
 Zapomoga, jednorazowe świadczenie dla studentów w trudnej sytuacji
życiowej:
 zapomogę otrzymało 4 studentów.
Stypendia projektowe




Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu pn. „Program rozwojowy
dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Głogowie” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, wsparcie w postaci
 stypendiów motywacyjnych w wysokości 800 zł/m-c otrzymało łącznie
32 studentów tego kierunku (w tym 28 osób z III oraz 4 osoby z II roku).
Stypendium to przyznawane było na podstawie uzyskanych wyników
w nauce w pierwszym roku kształcenia. Ponadto łącznie 49 studentów
z ww. roczników pobierało stypendium za realizację obowiązkowych
praktyk zawodowych wnikających z programu kształcenia.
Kolejnym rodzajem stypendiów przyznawanych z funduszy zewnętrznych
pozyskanych przez uczelnię, były stypendia wypłacone w ramach Programu
Erasmus+. O stypendium na realizację zagranicznych praktyk studenckich,
w roku akademickim 2019/2020 ubiegało się 4 studentów kierunku
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„Automatyka i robotyka”. Po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym
stypendia te zostały przyznane, a studenci mogli zrealizować praktyki
w laboratoriach należących do Politechniki Katalońskiej w Barcelonie.
Nadmienić należy, iż uczelnia dysponowała większymi środkami z Programu
Erasmus+ przeznaczonymi na stypendia na realizację praktyk czy semestru
nauki za granicą, jednak oferta ta nie spotkała się z zainteresowaniem
studentów.
Nagrody i wyróżnienia
Najlepsi absolwenci i studenci są premiowani w następujący sposób:
 Nagrody rektora dla wyróżniających się absolwentów,
 Stypendia rektora dla studentów za wyniki w nauce.
Ponadto Uczelnia zabiega o przyznanie nagród w konkursach na najlepsza pracę
dyplomową i wyróżniające osiągniecia, w tym:


Najlepszy Dyplom Roku – Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
otrzymał ją absolwent kierunku Finanse i rachunkowość – Wojciech Mały;
 Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę
magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
druga nagrodę w kategorii praca inżynierska otrzymał – Grzegorz Kocór.
 Konkurs Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy dla
absolwentów Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie pn. „Najlepsza Praca Dyplomowa” nagrody
otrzymali:
 I miejsce – inż. Kamil Wiencek,
 II miejsce – inż. Damian Szymanowski,
 III miejsce – inż. Bartłomiej Żerebecki,
Wyróżnienia specjalne:
 inż. Kamil Mazur
 inż. Michał Duber
 inż. Krzysztof Naumowicz.
11.2. Samorząd Studentów
Samorząd działa na rzecz środowiska studenckiego reprezentując studentów zarówno
na zewnątrz, jak również wewnątrz Uczelni (m.in. Senat, Rada Uczelni, rady
instytutów, komisje stypendialne i pomocy materialnej).
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w minionym roku akademickim
organizowali i współorganizowali wiele imprez, a także brali czynny udział
w wydarzeniach Uczelni, w tym: inauguracja roku akademickiego, juwenalia. Niestety
z powodu pandemii nie odbyły się:
uroczystości absolutoryjne, promocje
wydawnictw uczelnianych, Głogowski Bieg Papieski, akcje charytatywne.
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11.3. Koła naukowe i organizacje studenckie
Koła naukowe działające w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
umożliwiają studentom pogłębianie wiedzy, wykraczając poza programy nauczania na
danym kierunku studiów oraz rozwijanie ich pasji. Studenci zrzeszeni w kołach
naukowych aktywnie włączają się w działania popularyzujące wiedzę i naukę oraz
promujące Uczelnię (przygotowują i realizują np. zajęcia w ramach Głogowskich Dni
Nauki i Sztuki czy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki). Członkowie kół naukowych są
także inicjatorami i organizatorami wielu akcji charytatywnych oraz działań na rzecz
lokalnej społeczności (akcja porządkowania i dekorowania grobów osób nieznanych,
zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt, akcje mikołajkowe, zbiórka zabawek dla
dzieci z domów dziecka, szpitali, itp.)
W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie działa pięć kół naukowych:





Koło Naukowe Metalurgów,
Koło Naukowe Automatyków,
Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego,
Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,

studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz pogłębiają wiedzę, wykraczając
poza programy nauczania na danym kierunku studiów.
12. SPRAWY SOCJALNE PRACOWNIKÓW
Podstawę gospodarowania środkami stanowi roczny plan podziału środków. Rektor
realizuje zadania z pomocą pracownika administrującego ZFŚS – pracownika sekcji
płac. Wysokość świadczeń zależy od progu dochodowego pracownika (lub emeryta) –
ustalanego raz w roku kalendarzowym na podstawie składanych oświadczeń.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1) Dofinansowanie do wypoczynku;
2) Pomoc materialną: zapomogi i świadczenia okolicznościowe;
3) Działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną;
4) Udzielanie pożyczek na remont mieszkania/ domu; zakup pierwszego
mieszkania/domu
Ad. 1
W roku akademickim 2019/2020 przyznane zostało dofinansowania do wypoczynku
pracownikom, (którzy przebywali na urlopie wypoczynkowym min. 14 dni
kalendarzowych) i uprawnionym członkom ich rodzin (uczącym się dzieciom do
25 roku życia i niepracującym współmałżonkom). Świadczenie otrzymało
116 pracowników, na łączną wartość: 143.864,55 zł.
Ad. 2
Zapomogi przyznawane są:
 ze względu na trudną sytuację materialną;
 długotrwałą chorobę i koszty leczenia;
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 urodzenie dziecka;
 zdarzenia losowe.
W roku akademickim 2019/2020 przyznano łączenie 22 zapomogi na łączną kwotę
20.100,00 zł.
Na koniec roku kalendarzowego wypłacane są świadczenia okolicznościowe
w związku ze zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi. Świadczenie otrzymali
wszyscy uprawnieni, a więc: 116 pracowników i 9 emerytów: 145.900,00.
Ad 3
W ramach działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-sportowej w dniach
25–26.10.2020 r. odbył się wyjazd integracyjny do Frydlantu w Czechach oraz Saskiej
Szwajcarii w Niemczech. W wyjeździe integracyjnym brało udział 36 pracowników,
koszt pracodawcy (po odliczeniu dopłat pracowników) wyniósł: 17.791,24 zł
W roku akademickim 2019/2020 pracownicy mieli również możliwość
dofinansowania do kart MultiSport. Działalność ta została jednak ograniczona
w związku z zamknięciem obiektów sportowych ze względu na COVID-19.
Z dofinansowania korzystało co miesiąc około 20 pracowników. Wartość
dofinansowania w roku akademickim 2019/2020 wyniosła: 6.372,66 zł.
Ad 4
W roku akademickim 2019/2020 udzielonych zostało 10 pożyczek na remont
mieszkania/domu na łączną kwotę: 135.000,00.
Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, są przyznawane na
wniosek pracownika, jednak naszą chlubą jest 100% ściągalności wniosków na
świadczenia przysługujące wszystkim pracownikom przebywającym na min.
14 dniowym urlopie, czyli: dofinansowanie do wypoczynku oraz wszystkim
pracownikom i emerytom: świadczenie okolicznościowe.
13. KONTROLE, AKREDYTACJE

 W bieżącym roku (maj–lipiec) w Uczelni została przeprowadzona kontrola
Najwyższej Izby Kontroli w ramach ”Organizacja i funkcjonowanie państwowych
wyższych szkół zawodowych w województwie dolnośląskim”. Okres objęty kontrolą:
lata 2018-2020 – do dnia zakończenia kontroli.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1) Dostosowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do
wymogów obowiązujących uregulowań prawnych i organizacyjnych
w kontekście zachodzących zmian współczesnego rynku,
2) Zapewnienie warunków kadrowych w celu realizacji kształcenia na
poszczególnych kierunkach studiów,
3) Zapewnienie bazy naukowo-dydaktycznej dla kształcenia na poszczególnych
kierunkach studiów,
4) Gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi.
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Sprawozdanie finansowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie –
coroczne badanie przeprowadzane przez biegłego rewidenta. W roku 2019 opinia
z badania sprawozdania wykazała, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej uczelni, zostało sporządzone zgodnie
z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi uczelnię przepisami prawa i statutem uczelni.
Polska Komisja Akredytacyjna – pozytywna opinia dotycząca spełnienia warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku
studiów ze strategią uczelni w ramach postepowania z wniosku Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Głogowie o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku
„Pielęgniarstwo” na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
(uchwała nr 445/2020 Prezydium PKA z dnia 16 lipca 2020 r.).

14. PODSUMOWANIE
Rok akademicki 2019/2020 był czasem wytężonej, intensywnej pracy skupionej na
kontynuowaniu dostosowania struktury oraz zasad funkcjonowania Uczelni do
wymogów określonych w przepisach Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, która zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r. Próby
przeorganizowania naszej Uczelni zgodnie z nowymi wymogami pochłonęły wiele
energii pracowników i wymagały olbrzymiej ilości godzin poświęconych rzeczowej
dyskusji. Udało nam się skutecznie wdrożyć założenia Ustawy. Po roku możemy
z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nowy statut i schemat organizacyjny
w pełni spełniają założone cele.
Jednocześnie władze i społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie nie ustawały w konsekwentnym realizowaniu założeń
„Strategii rozwoju Uczelni” oraz na umacnianiu roli PWSZ w Głogowie w gronie
uczelni zawodowych, czego niewątpliwym przejawem jest przyznane wyróżnienie
Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, której efektem był jednorazowy wzrost
subwencji w kwotę 1 mln zł.
Wspomniane zwiększenie subwencji, uczelnia przeznaczyła na podniesienie jakości
kształcenia, poprzez doposażenie istniejących pracowni specjalistycznych, utworzenie
nowych oraz odnowienie infrastruktury informatycznej.
Miniony rok akademicki 2019/2020 to równocześnie czas obchodów Jubileuszu
15–lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Tę szczególną
rocznicę uczciliśmy wieloma wydarzeniami. Kumulacja wydarzeń nastąpiła w czasie
uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbyła się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głogowie.
Rok akademicki 2019/2020 był rokiem szczególnym z uwagi na pandemię Covid–19
i czasowy lockdown, który w znaczący sposób ograniczył działalność Uczelni,
zwłaszcza w obszarze planowanych działań o charakterze popularyzatorskim
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i promocyjnym. Wiele z zaplanowanych i drobiazgowo przygotowanych wydarzeń nie
mogło się odbyć, w tym Dni Nauki i Sztuki, tydzień bibliotek i wiele innych, które na
stałe goszczą w naszym uczelnianym kalendarzu. Pomimo wprowadzonych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczeń w zakresie prowadzenia
zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni, udało się sprawnie wdrożyć kształcenie
zdalne, które pozwoliło na terminowe zakończenie roku akademickiego
i przeprowadzenie procesu dyplomowania. Pandemia nie zakłóciła również wyborów
władz uczelni na kadencję 2020–2024.
Przed nami następne trudne wyzwania, którym w najbliższym czasie musimy sprostać.
Najważniejsze z nich to dbałość o ciągłe podnoszenie jakości kształcenia
i zwiększanie oferty edukacyjnej uczelni, nad którą systematycznie pracujemy.
Niezwykle istotne jest także ciągłe udoskonalanie zarządzania i administrowania
zasobami Uczelni oraz rozwój infrastruktury zapewniający właściwą realizację
procesu dydaktycznego.
W tym szczególnym czasie dziękuję wszystkim pracownikom za codzienną, wytrwałą
pracę oraz pełne identyfikowanie się z Uczelnią, budujące prestiż i markę
głogowskiego PWSZ–tu.
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