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UCHWAŁA Nr t!��./V/2019 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie: zaopiniowania sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

Na podstawie: 

- § 41 pkt 7 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uchwala się, co następuje: 

§ 1

l. Senat pozytywnie opmrnJe sprawozdania z działalności następujących jednostek
organizacyjnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim
2018/2019: Wydziału Inżynierii i Ekonomii, Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk
Humanistycznych, Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik
Multimedialnych w Mławie, Pełnomocnika Rektora ds. Sportu, Pełnomocnika Rektora
ds. Uniwersytetu Trzeciego Wi.eku, Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus+ i
Współpracy z Zagranicą oraz kierownika Działu Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, Wydawnictwa uczelnianego, Działu Rozwoju, Akademickiego
Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Biblioteki
Uczelnianej, Działu Kształcenia i Spraw Studenckich.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. l stanowią załączniki od nr l do 11 do niniejszej
uchwały.

§2

1. Senat pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Kanclerza oraz Archiwum
Uczelnianego za rok kalendarzowy 2018.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki od nr 12 do 13 do niniejszej
uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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cy Senatu 

Prof. dr hab. Leszek 



Państwowa Uczelnia Zawodowa 

Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii 

doc. dr Elżbieta Gąsiorowska 

Ciechanów, dn. 29.11.2019r. 

JM Rektor PUZ w Ciechanowie 

prof. dr hab. Leszek Zygner 

Sprawozdanie z działalności Wydziału Inżynierii i Ekonomii 

za rok akademicki 2018/2019 

W roku akademickim 2018/2019 rta Wydziale Inżynierii i Ekono11lli PWSZ w Ciechanowie 

funkcjonowało pięć kierunków, w ramach pięciu zakładów: 

1. Zakład Ekonomii: kierunek Ekonomia, kierownik - dr Katarzyna Szymańska

2. Zakład Informatyki: kierunek Informatyka, kierownik - mgr Magdalena Stefańska

3. Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, kierownik- dr inż. Tomasz Dzik

4. Zakład Inżynierii Środowiska, kierownik - prof. dr bab. inż. Andrzej Osiadacz

5. Zakład Rolnictwa, kierunek: Rolnictwo, kierownik-doc. dr inż. Robert Rudziński

Studenci na wszystkich kierunkach prowadzonych w ramach Wydziału mieli do wyboru 

różnego rodzaju specjalności: 

1. Na kierunku Ekonomia: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, finanse i

rachunkowość przedsiębiorstw, administracja i finanse sektora publicznego,

bankowość i rynek finansowy.

2. Na kierunku Informatyka: informatyka w procesach biznesowych, inżyruena

systemów oprogramowania.

3. Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: inżynieria produkcji, maszyny

j urządzenia energetyczne.

4. Na kierunku Inżynieria Środowiska: sieci instalacje płynowe, inżymena 

komunalna, technologie energetyczne.

5. Na kierunku Rolnictwo: zarządzanie w agrobiznesie, ochrona środowiska

przyrodniczego, mechaniza.cja rolnictwa.
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Etatowa kadra dydaktyczna, stanowiska i l.iczba etatów 

Stanowisko Liczba etatów 

Profesor 5 

Docent 3 

Starszy 28 

wykładowca 

Wykładowca 16 

Lektor 3 

fostruktor 2 

Dla Wydziału 57 

Organizacja praktyk i opieka nad studentami: 

Kierunek: ekonomia 

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk- dr Katarzyna Szymańska 
Opiekunowie roku: 

I- dr Katarzyna Szymańska (studia stacjonarne i niestacjonarne)

II - mgr Urszula Krysiak (studia stacjonarne i niestacjonarne)

III- dr Elwira Duś�Prieto (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kierunek: informatyka 

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk kursowych oraz pilotażowych - mgr inż. 
Barbara Jank, prodziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii, Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk 
pilotażowych.· 
Opiekunowie roku: 

I - mgr inż. Sławomir Pilarczyk 

II - mgr Magdalena Stefańska 

III - dr inż. Maciej Dorobek 

N-dr Wacław Frydrychowicz

Kierunek: inżynieria środowiska 

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk - mgr Marta Leszczyńska 

Opiekę nad poszczególnymi rocznikami sprawowali: 
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I rok -mgr . Marta Leszczyńska 

U rok- dr. Alicja Urbanowicz 

III rok - prof. Andrzej Osiadacz 

IV rok - dr. Małgorzata Świtkowska 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk - mgr inż. Grzegorz Michalski, wspomagający 

mgr inż. Rafał Górski 

Opiekunowie roku: 

I - mgr inż. Rafał Górski 

II - mgr inż. Grzegorz Michalski 

III - dr inż. Jacek Łączyński 

IV - dr inż. Wojciech Sosnowski 

Kierunek: Rolnictwo 

Osoba odpowiedzialna za organizację praktyk kursowych- dr inż, Robert Czaplicki 

Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk pilotażowych 

Doc. dr inż. Robert Rudziński 

Dr inż. Zbigniew Pawlonka 

Dr inż. Anna Sikorska 

Opiekunowie roku: 

I- dr inż. Zbigniew Pawlonka (studia stacjonarne)

II- dr inż. Anna Sikorska (studia stacjonarne)

Ill- dr inż. Szymon Czarnocki (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

IV -doc. dr inż. Robert Rudziński (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

Nagrody Rektora za wyróżniającą się pracę zawodową, organizacyjną i społeczną na 
rzecz Uczelni: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz 

doc. dr inż. Robert Rudziński 

dt Katarzyna Szymańska 

dr Wacław Frydrychowicz 

dr inż. Tomasz Dzik 

dr hab. inż. Marcin Rychter 

dr Elwira Duś-Prieto 
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dr inż. Małgorzata Świtkowska 

dr inż. Anna Sikorska 

dr inż. Robert Czaplicki 

mgr Alicja Olszewska 

mgr inź. Rafał Górski 

mgr Magdaleaa Stefańska 

mgr inż. Barbara Jank 

mgr Marta Leszczyńska 

Wybrane wyniki działalności naukowej: 

Zakład Ekonomii 

1.U. Krysta.le, Z. Krysiak, Ocena 1yzyka branżowego w inwestycjach na cele emerytalne,

[w:] Dylematy i wyzwania ekonomii w gospodarce rynkowej XXI wieku.; red. E.

Gąsiorowska, K. Szymańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego

w Ciechanowie, Ciechanów 2019r.

1. B. Kornatowska, Decyzyjność w jednostce gospodarczej w kontekście amortyzacji,

[w:] Dylematy i wyzwania ekonomii w gospodarce rymkowej XXI wieku; red. E.

Gąsiorowska, K. Szymańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego

Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów 2019r.

2. M. Niestępska, Cyfryzacja usług publicznych w lwmunikac;ii z przedsiębiorstwami w

Polsce, [w:] Dylematy i -i,ryzwania ekonomii w gospodarce ry,zkowej XXI wieku; red.

E. Gąsiorowska, K. Szymańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego

Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów 20 l 9r_

3. K. Szymańska, Marketing w działalności producentów żywności ekologicznejł [ w:]

Dylematy i »ryzwania ekonomii w gospodarce 1ynkowej XX1 wieku; red. E.

Gąsiorowska, K. Szymańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego

Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów 2019r.

4. A. Olszewska, Rynki finansowe, [w:] Dylematy i l\Y.ZWania ekonomii w gospodarce

rynkowej XXI wieku; red. E. Gąsiorowska, K. Szymańska, Państwowa Uczelnia

Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów 2019r.

5. M. Rzymkowska, Wpływ przemian legislacyjnych i systemowych na funkcjonowanie

małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Dylematy i l-ryZWania ekonomii w gospodarce

rynkowej XXI wieku; red. E. Gąsiorowska, K. Szymańska, Państwowa Uczelnia

Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ciechanów 20 I 9r.

4 



6. A. Schulz, Fr.mkcje założone i rzeczywiste zawod14 asystenta rodziny; [w:] Dylematy i

wyzwan;a ekonomii w gospodarce ,ynkowej XXI wieku; red. E. Gąsiorowska, K.

Szymańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w

Ciechanowie, Ciechanów 2019r.

Zakład Informatyki 
prof. dr hab. Andrzej Kaczyński: 

A. Kaczyński, B. Kaczyński (2018), On 3D problem of vertically uniform heat flow dislurbed
by an amicrack in a transverse/y isotropic magnetoelectroelastic space, European Journal of
Mechanics NSolids 69, 192-200
A. Kaczyński, B. Kaczyński (2018), An inteiface anticrack tn a periodic two-layer

piezoelectric space im.der vertically uniform heatflow, Mechanics and Mecbanical
Engineering, LodzUniversity of Technology 22, 667-681 (z afiliacją uci;elni: State Higher
Vocational School in Ciechanow, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanow, Poland)

Udział i c:z.łonkostwo w Komitecie Naukowym (wraz z wygłoszeniem referatu) w konferencji 
krajowej: V Ogólnopolskie Seminarium n.a temat: Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą., 
Łódź 11-12.X. 2018 

dr Andrzej Mach: 

1. Członkostwa:
1. Członek Editorial Board czasopisma International Mathematical Forum-Hikari

Ltd. (http://www.m-hikari.com/e9it.html)
2. American Mathematical Society (http://WW\v.ams.org/bome/page) (stały recenzent

Mathematical Reviews)
3. Czasopismo Applied Matheroatics (http://joumal.sapub.org/am) (stały recenzent)

2. Recenzja artykułu naukowego:

1. Min Zhang_, Jie Ru.i, Smooth solutions for the p-order functional equation
f(phi(x)) = phi"p(f(x), Journal of Nonlinear Sciences and Applications,
10(2017),4418-4429 recenzja zrealizowana w 2018 dla Mathematical Reviews)

2. Ekaterina Shulman, Each semipolynomial on a group is a polynomial, Journal
of Mathematical Analysis and Applications, 479(2019)765-772 (recenzja w
trakcie opracowywania dla Mathematical Reviews)

mgr Magdalena Stefańska 

1. M. Stefańska, Pakiet SHINY - aplikacje interaktywne wizualizujące i analizujące

dane, Nauki ekonomiczne - dylematy, wyZH'ania, per.tpekrywy, red. E. Gąsiorowska.

K. Szymańska, Ciechanów 2019

Zakład lnfynierii Środowiska 

Rozpraw!l habilitacyjna 

Niesiobędżka K.: Mobilność i biodostępność wybranych metali w ekosystemach trawiastych. 
Prace Naukowe, Inżynieria Środowiska, z. 77, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa2018 (ISBN 978-83-7814-756-5) 
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1. Niesiobędzka Krystyna: Problem metali ciężkich jako istotny czynnik wyznaczający
kierunki badań. Laboratoria Aparatura Badania, l: 20-25, 2019 (JSSN-1427-5619)
2. Niesiobędzka Krystyna: Transfer metali ciężkich w układ.zje gleba-roślina. Laboratoria
Aparatura Badania, 2: 18-25, 2019 (ISSN-1427-5619)
3. Niesjobędzka Krystyn� Specjacja metali ciężkich w glebach i procedury stosowane w
analityce specjacyjnej. Laboratoria Aparatura Badania, 3:14-21, 2019 (ISSN-1427-5619)
4 .. Niesiobędzka Krystyna: Akumulacja miedzi, ołowiu i cynku w glebach północnego
Mazowsza. Laboratoria Aparatura Badania, 4; 34-39, 2019 (ISSN-1427-5619)
5. Niesiobędzka Krystyna: Bioakumulacja Cu, Pb i Zn w Festuca rubra na obszarze
północnego Mazowsza. Laboratoria Aparatura Badania, 6-10, 2019 (ISSN-1427-5619)
6. Niesiobędzka Krystyna: Metody szacowania mobilności i biodostępności metali w układzie
gleba-roślina. Laboratoria Aparatura Badania, 6, 2019 (ISSN-1427-5619)
7. Niesiobędzka Krystyna.: Indeksy mobilności Cu, Pb i Za oraz ich współczynniki
bioakumulacji w miejskim ekosystemie trawiastym. Monografia Naukowa; Problematyka z
zakresu nauk o środowisku - przegląd j badania, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin
2019(15.09), ss. 215-231 ISBN: 978�83-65932-93-8

8. M Chaczykowski, AJ Osiadacz, Gaz, Rurociągowy transport C02 na potrzeby geologicznej
sekwestracji, Woda i Technika Sanitarna 10, 2017, 388-391

9. M Chaczykowski, M Kwestarz, AJ Osiadacz, Inteligentne systemy pomiarowe w
ciepłownictwie, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 48 (3) 2017, 95-100

10. AJ Osiadacz; M Chaczykowski, M Kwestarz, N Isoli Koncepcja zero-energetycznej stacji
gazowej dla przemysłu gazowniczego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4, 2018, 122-126

11.AJ Osiadacz, M Kwestarz, M Chaczykowski, Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania
gazu w staejach gazowych, Gaz, Woda i Tecłmika Sanitarna 6, 2018, 202-206

12.AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyńsl<l, M Kwestarz, Optymalne koncepcje lokalnego
.zagospodarowania gazu .z formacji łupkovrych, Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu, 223, t.
1, 2018, 201-273

13.AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz, Statyczna symulacja sieci
gazowych z wieloma źródłami o zróżnicowanej jakości gazu, Przemysł Chemiczny 98 (2),
2019, 293-297

14.M Chaczykowski, AJ Osiadacz, Power-to-gas technologies in terms of the integration witb
gas networks, Transactions of the Institute ofFluid-Flow Machinery 137, 2017, 85-103

15,A Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, An evaluation of the possibilities of using 
turboexpanders at pressure regulator stations, Journal of Power Technologies 97 (4), 2017. 
289-294

Referaty 

I .AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Compressor Fuel Minimization Under Transient 
Conclitions, PSIG Annual Meeting, 9-12 May 2017, Atlanta} Georgia 
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2.M Chaczykowski, AJ Osiadacz, Developing simulation tools for gas quality control for
transmission and distribution system operators Gas Network Safety, Reliability and Operation
Symposium 20 I 8, 4-5 April 2018, Prague

3.AJ Osiadacz1 M Chaczykowski, Optimization of Gas Networks Under Transient Condltions
PSIG Annual Meeting, 15 -18 May 2018, Deer Valley, Utah

4.AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, Ł Kotyński, Symulacja sieci ciepłowniczej w
stanach nieustalonych, XV Konferencja Techniczna IGCP, 13-14 listopada 2018, Warszawa,
71-81

5.AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, Ł Kotyński, Optyrnalizcja parametrów pracy
sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem pracy źródeł ciepła konwencjonalnych i odnawialnych
na wspólną sieć, XV Konferencja Techniczna IGCP, 13-14 listopada 2018, Warszawa, 83-93

6.Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz, Jakość gazu w sieci w warunkach zatłaczania
wodoru, Technika opomiarowarua gazu dziś i jutro TOp-Gaz 2019, 13-15 listopada 2019,
Brollisławów n. Zalewem Sulejowskim,

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn 

1.Prace oryginalne w materiałach konferencyjnych krajowych
1. ,, Wpływ dodatku wodoru do gazu osłonowego na właściwości dymów spawalniczych

podczas spawania stali S235JR metodą TIG". Welding Technology Reviev' 2018
2. ,,Jakość złączy spawanych z wysokowytrzymałych stali ferrytycznycb wykonanych w

osłonie mieszanki argonu z wodorem". Welding Technology Reviev' 2018

2. Referaty wygłoszone i opublikowane w materiałach krajowych (w tym
międzynarodowych) konferencji naukowych:
1. Szokało A., Rychter M.: Analysis of the use ofOBD TI I BOBD congestion diagnostics in

the light of vehicles operation and their technical condition; Journal of Kones Powertrain
and Transport vol. 25 no. 2, str. 371-378, 24-27.09.2018 r., Częstochowa - Wisła,
Polska.

2. Szokało A., Rychter M.: Level of manipulation of digital recording devices in light of
introduction ERRU system in, European countries; Journal of Kones Powertrajn and
Transport vol. 25 no. 3, str. 445-452, 24-27.09.2018 r., Częstochowa- Wisła, Polska.

3. Rychter M., Sułek P.: Analysis of violations in digital recording devices in the aspect of
the security of the digital tachograph system, Transort problems, 26 - 28.06.2019 r.,
Katowice - U stroń, Polska.

4. Rychter M., Sułek P.: Digital recotding devices is element of safety of the road transport,
Journal of Kones Powertrain and Transport vol. 26 no. 2, str. 115-120, 8-11.09.2019 r.,
Jastrzębia Góra, Polska.

5. Szokało A. A., Rychter M.: Use of cryptography principles in digital registration devices,
Journal of Kones Powertrain and Transport vol, 26 no. 2, str. 159-166, 8-11.09.2019 r.,
Jastrzębia Góra, Polska.

6. Szokało A. A., Rychter M.: Reducing ernission of harmful toxic substances by trucks in
the aspect of analysis of selected vehlcle operating parameters and human factor, Journal
of Kones Powertrain and Transport vol. 26 no. 3, str. 227-234, 8-11.09.2019 r.,
Jastrzębia Góra, Polska.

7. ,,Wpływ składu mieszanki osłonowej na jakość połączeń spawanycJ1 metodą GMA W".
VI Seminarium Kół Naukowych PWSZ Ciechanów, 20 J 9r.
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Zakład Rolnictwa 

Oryginalne prace twórcze z IF - wyróinione w Journal Citation Reports (JCR) - lista A 

l. Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Niewęgłowski M. 2018. The impact of herbicides
and their mixtures on the content of polyphenols in cdible potato tu bers. Applied Ecology
and Environmental Research, 16( 4): 5175-5180.

2. Gugała M., Zarzecka K, Sikorska A., Mystkowska I. 2018. Iron and manganese content
and uptake with the yieJd of potato tubers as affected by herbicides and biostimulants,
and potato tuber nutritional value. Emirates Journal of Food and Agriculture, 30(12):
1051-1057doi: 10.9755/ejfa.2018.v30.i12. J 887

3, Gugała M., Sikorska A., Zarzecka K.., Kapela K., Mystkowska M. 2019. The effect of 
biostimulators on the content of crude oil and total protein in winter oilseed rape 
(Brassica napus L.) seeds, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant 
Science, 69:2, 121-125, DOI: 10.1080/09064710.2018.1513063 

4. Gugała M., Sikorską A., Findura P., Kapela K., Malaga-Tobola U., Zarzecka K.,
Domański Ł. 2019. Effect of selected plant preparations containing biologically active
compounds on winter rape (Brassica napus L.) Yielding. Applied Ecology and
Environrnental Research,17(2), 2779-2789.

5. Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A. 2019. Nitrates content in table potato tubers under
the influence of herbicides and biostimulants, Acta Agriculturae Scand.inavica, Section B
Soil & Plant Science ps://doi.org/10.1080/09064710.2019.1606273

6. Sikorska A., Gugała M., Zarzecka K. 2019. The effect of the types of foliar feeding on
fresh and dry winter rape mass (Brassica napus L.), Applied Ecology and Environmental
Research, 17(3): 7203-7211. DOI: hrtp://dx.doi.org/10.15666/aeer/1703 _ 7203 7211.

Oryginalne prace twórcze z wykazu MNISzW - lista B 

1. Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Sikorska A., Zarzecka M. 2018.
Odżywcze i prozdrowotne właściwości ziarna owsa l przetworów owsianych. Kosmos problemy
nauk biologicznych, 67, 2, 1-6.

2. Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Sikorska A. 2018. Weed Infestation and Yielding ofpotato
Under Conditions ofVaried Use ofHerbicides and Bio-Stimulants, J. EcoJ. Eng. 19(4):191-196.

3. Mystkowska 1., Baranowska A., Zarzecka K., Gugała M., Sikorska A. 2018. The Effect of
Biostimulators on the Tastiness and Darkening of the Pulp of Raw and Cooked Potato Tubers, J.
Ecol. Eng. 19(S): 116-121.

4. Niewęgłowski M,j Gugała M., Sikorska A. 2018. Analysis of fanners' preferences in the field of
advisory services in agricultural fanns of the Mińsk district. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe SERiA; XX (4); 127-132.

5, Niewęgłowski M., Gugała M., Włodarczyk B., Sikorska A. 2018. Eological Evaluation of 
Sustainable Development in the Srudied Fanns of Przysucha County, J. Eco!. Eng. 2018; 
19(6): 146-152. DOT: https://doi.org/10.12911/22998993/9 l 877 
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6. Sikorska A.1 Gugała M., Zarzecka K. 2018. Respo11se of winter rapeseed to biostimulaior
application and sowing method. Part T. Field architecture elements. Acta Sci. Pol. AgrioultUra,
17(4), 205-214.

7. SikorskaA., Gugała M., Zarzecka K. 2018. Response of winter rapeseed to biostimulator
application and sowing method. Part Il. Seed yield components. Acta Sci. Pol. AgricuJtura, 17(4),
215-223.

8. Sikorska A. 1 Gugała M., Zarzecka K. 2019. The Etfect of Foliar Nutrition with Sulphur and
Boron, Amino Acids on Morphological Characteristics of Rosette and Wintering Winter Rape
(Bras:iica n<ipus L.). J. Eco!. Eng„ 20(6); 19�197.

Prace popularn<>"naukowe I streszczenia w materJalach konferencyjnych 

1. Zarzecka K., Gugała M., Grzy,;Yacz K., Sikorska A., Niewęgłowski M. 2019.
Opłacalność stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka" Mat. 52
konferencji naukowo - szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka" Dźwirzyno,
22-24 maj 2019: 47.

2. Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Niewęgłowski M. 2019. Wpływ herbicydów i
ich mieszanin na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka. Mat. 52 konferencji
naukowo - szkoleniowej ,,Nasiennictwo i ochrona ziemniaka'' Dźwirzyno, 22-24 maj
2019: 48.

3. Sikor-ska A., Gugała M., Zarzecka K. 2019. The effect of the types of foliar feeding
on fresb and dry winter rape mass (Brassica napus L.), W: International Scientific
Conference: ''New trends in Food safety and quality", 12-14 June 2019, Aleksandras
Stulginskis University, Lithuania : programme and abstracts. - Akademija :
Aleksandras Stulginsk:is University, 87.

4. Sikorska A., Gugała M., Zattecka K. 2019. The Effect of Foliar Nutrition with
Sulphur and Boron, Amino Acids on Morphological Characteristics of Roselle and
Wintering Winter Rape (Brassica napus L.). W: International Scientific Conference :
''New trends in Food safety and quaJity'i, 12-14 June 2019, A1eksandras Stulginskis
University, Lithuania : program.me and abstracts. - Akademija : Aleksandras
Stulginskis University, 88.

5. Gugała M., Sikorska A., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Kapela K. 2019. The
content glucosinolates in seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.) depending
on the biostimulants used. W: International Scientific Conference : ''New trends in
Food safety and quality'', 12-14 June 2019, Aleksandras Stulginskis University,
Lithuania ; programme and abstracts. - Akademija : Aleksandras Stulginskis
University, 59.

6. Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A., Grzywacz K. 2019. Iron and
manganese content in potato tubers as affected by herbicydes and biostimulants, and
potato tuber nutritional value. W: International Scientific Conference : "New trends in
Food safety and quality", 12-14 June 2019, Aleksandras Stulginskis University,
Litbuania: program.me and abstracts. - Akademija: Aleksandras Stulginskis University,
105.

7. Zarzecka K., Gugała M., Sikorska A. 2019. Changes in carbohydrate contents in table
potato tubers under the influence of soil conditioner UGmax. W: JnternationaJ
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Scientific Conference : "New trends in Food safety and quality", 12-14 June 2019, 
Aleksandras Stulginskis University, Lithuania: program.me and abstracts. - Akademija: 
Aleksandras Stulginskis University, l 07 

8. Gugała M., Sikorska A., Zarzecka K., Niewęgłowski M., Kapela K. 2019.
Oddziaływanie biostymulatorów na plonowanie trzech odmian rzepaku ozimego. Mat.
VIII Konferencji Naukowej PTA ,.Produkcyjne i ekologiczne aspekty zarządzania
rolniczą przestrzenią produkcyjną", 11-13 września 2019: 27.

9. Sikorska A.� Gugała M., Zarzecka K. 2019. Skład chemiczny nasion rzepaku ozimego
w zależności od zastosowania biostymulatorów. Mat. VIII Konferencji Naukowej
PTA „Produkcyjne i ekologic,zne aspekty zarządzania rolniczą przestrzenią
produkcyjną", 11-13 września 2019: 43.

10. Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A., Grzywacz K. 2019.
Oddziaływanie herbicydów i biostymulatorów na cechy sensoryczne bulw ziemniaka..
Mat. vm Konferencji Naukowej PT A „Produkcyjne i ekologiczne aspekty
zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną", 11-13 września 2019: 50.

Recenzje artykułów do Acta Scientiarum Polonorum-Agricultura: 

L 18(1), 2019 - ,,Weed infestation and yielcting of field pea and yellow Lupine 
depending on various doses of herbicide mixtures" 

W drożenia, ekspertyzy: 

1. ,,Klamra spinająca konary drzew i krzewów". Numer zgłoszenia P.429826. Data
zgłoszenia: 08.05.2019 r.

Konferencje naukowe 

W dniu 22 maja 2019 r. na Wydziale lnfynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się lX 

konferencja naukowa pt. Na11ki ekonomiczne - dylematy, wyzwania, perspektywy 

organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w 

Ciechanowie. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z polityką regionalną oraz 

ekonomią. Konferencja była jednodniowa, a jej celem była analiza dylematów, wyzwań i 

perspektyw nauk ekonomicznych w XXI wieku. 

Nadesłane artykuły zostały opublikowane w publikacji zwartej pt. ,,Dylematy ; 

wyzwania ekonomii w gospodarce rynkowej XXI wieku" pod red. naukową doc. dr Elżbiety 

Gąsiorowskiej i dr Katarzyny Szymańskiej. 

Seminarium maszynowego i ręcznego wylewania elastomerów poliuretanowych 

W dniach 27-28.02.2019r. odbyło się seminarium maszynowego i ręcznego wylewania

elastomerów poliuretanowych. Dnia 27.02.2019r. udział wzięli zaproszeni przedstawiciele 

finn z całej Polski, natomiast 28.02.20 l 9r. odbyły się pokazy i prelekcje zarezerwowany 
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wyłącznie dla naszych studentów oraz: uczniów. Wydarzenie zorgaruzowane zostało wspólnie 

z firmami: M.B. Market Ltd. Sp. z o.o., Dow Polska Sp z o.o. oraz POL YTEC EMC 

Engineering GmbH. Seminarium odbyło się w formie interaktywnej prezentacji surowców 

Dow w różnych zastosowaniach wraz z pokazem maszyn Polytec EMC Engineering i 

środków pomocniczych M.B. Market. Zaprezentowane zostały najnowsze produkty z branźy 

elastomerów poliuretanowych, które uwzględniają współczesne wymogi. W trakcie pokazu 

wylewania elastomerów przedstawione zostały dwa niżej wymienione systemy: 

• DIPRANETM 596151 O

• HYPERLASTTM LU I 088/1087

Zaprezentowane zostały wszystkie etapy przetwarzania elastomerów. 

Specjalnie na okoliczność seminarium firma Polytec wypożyczyła i dostarczyła ze swojej 

siedziby w Austrii nowoczesne maszyny do nalewania pol iuretanu. 

Organizatorzy: 

1. Tomasz Dzik - kierownik Zakładu Mechaniki I Budowy , PWSZ Ciechanów

2. Sebastian Dalecki - kierownik pracowni I laboratoriów Wydziału Inżynierii I

Ekonomii, PWSZ Ciechanów

3. Roman Jaworski � Technical Sales Reps. Industrial Market,Dow Polska Sp z o.o.

4. Robert Martyna - specjalista ds. elastomerów, M.B. Market Ltd. Sp. z o.o.

5. Roland Schtitz - Verkauf / Sales, POLYTEC EMC Engineering GmbH

Wdrożenie profilu praktycznego 

Kierunek Informatyka 

Profil praktyczny na kierunku Informatyka został wdrożony w roku akademicl<lm 2013/2014, 

W ramach kierunku są prowadzone 2 specjalności: Inżynieria systemów oprogramowania 

oraz Informatyka w procesach biznesowych. Studia na profilu inżynierskim są siedmio

sernestralne. W roku akademickim 2018/2019 była kontynuowana współpraca z SAP na 

Technologicznym Uniwersytecie w Monachium. Wykorzystanie systemów klasy ERP (ang. 

Enterprise Resource Planning) jest obecnie standardem w prowadzeniu każdej działalności 

biznesowej. Jednym z liderów rynku oprogramowania w tym obszarze jest firma SAP, 

dostarczająca produkt ECC 6.0. System ten, rozwijany w ramach platformy technologicznej 

SAP NetWeaver, jest bardzo popularny wśród dużych i średn.ich przedsiębiorstw. Obecnie 

kompetencje w zakresie obsługi i administracji systemów SAP są bardzo poszukiwane na 

rynku pracy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, Zakład Informatyki Wydziału 

Inżynieńi i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie podjął 

współpracę z firmą SAP w ramach University Alliance Program. W wyniku podpisanego 
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porozumienia studenci Informatyki mają dostęp do systemu ECC 6.0 bostowanego przez SAP 

University Competence Center w Technische Unjversitiit w Monachium. W ramach zajęć 

studenci poznają architekturę systemu SAP oraz podstawy jego administrowania w module 

SAP BASIS. Nabyte kompetencje znacząco zwiększają szanse absolwentów kierunku 

Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rynku pracy. 

Program studiów I stopnia na kierunku Informatyka w oparciu o profil praktyczny 

realizowany jest przez 7 semestrów. Liczba punktów ECTS przypadająca na semestr wynosi 

30 punktów, co łącznie daje 210 punktów ECTS. Programy zostały wzbogacone o przedmioty 

praktyczne, które są realizowane w oparciu o podpisane umowy z instytucjami i firmami 

taldmi jak: firmy komputerowe tworzące oprogramowanie, firmy wdrożeniowe, banki, urzędy 

skarbowe, urzędy miejskie. 

Przygotowanie programów studiów zgodnie z wymogami Konstytucji dla Nauki (Ustawy 

2.0). 

W Zakładzie Informatyki zostały opracowane programy dla studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych zgodnie z wymogami Ustawy 2.0. Główne zmiany, które zostały wdrożone, 

to zwiększenie godzin praktyk z 480h do 960h (z 20 punktów ECTS do 32 punktów ECTS). 

Praktyki te zostały umieszczone w planach studiów w następującym rozkładzie: 

VI semestr- 480h (l 6 punktów ECTS)- w z:ałoźeniu 3 dni w tygodniu oraz miesiąc wrzesień 

VU semestr - 480 h (I 6 punktów ECTS) - w założeniu 4 dhi w tygodniu 

Zmiany w planach studiach zostały wprowadzone przy załoźeniu, i:e każdy semestr powinien 

mieć 30 punktow ECTS. Zostały ustalone efekty uczenia się dla kierunku Informatyka -

studia inżynierskie. Efekty uczenia się zostały odniesione do Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(poziom kwalifikacji 6) dla studiów inżynierskich. 

Kierunek Mechanika i Budowa maszyn 

W roku akademickim 2013/2014 wprowadzono profil praktyczny studiów w Zakładzie 

Mechaniki i Budowy Maszyn. W ramach kierunku MiBM zostały przygotowane 3 

specjalności tj.: inżynieria produkcji, mechatronika oraz maszyny i urządzenia energetyczne. 

Rok akademicki 2018/2019 był szóstym rokiem kształconym profilem praktycznym z 12 

tygodniowym okresem praktyk zawodowych. Program studiów I stopnia na kiemnku MiBM 

w oparciu o profil praktyczny realizowany jest przez 7 semestrów. Liczba punktów ECTS 

przypadająca na semestr wynosi 30 punktów, co łącznie daje 210 punktów ECTS. Programy 

są wzbogacone o przedmioty praktyczne, które będą realizowane w oparciu o podpisane 
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umowy z instytucjami takimi jak: zakłady przemysłowe, małe i średnie pI7.edsiębiorstwa 

techniczne oraz technologiczne. 

W roku akademickim 2018/2019 została przeprowadzona rekrutacja z możliwością 
studiowania na wprowadzonej nowej specjalność tj.: mechatroruka. 

Kierunek Rolnictwo 
Na kierunku rolnictwo funkcjonuje profil praktyczny oparty na Krajowych Ramach 

Kwalifikacyjnych oraz polskich ramach Kwalifikacyjnych. 

W ramach kierunku rolnictwo studenci mie1i do wyboru trzy specjalności, lub trzy zakresy 

bloków przedmiotów fakultatywnych, tj.: 

1. Zarządzanie w agrobiznesie,

2. Ochrona środowiska przyrodniczego.

3. Mechanizacja rolnictwa

Zakład Rolnictwa w porozumieniu z Władzami Uczelni prowadzi intensywne prace nad 

wzbogaceniem praktycznej bazy dydaktycznej, zgodnie z założeniami Krajowych Ram 

Kwalifikacyjnych. 

Budowa i modernizacje stanowisk dydaktycznych oraz opracowanie instrukcji 

1) Opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Elektrotechnika i

Elektronika dla specjalności Mechatronika,

2) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do ćwiczeń rachunkowych z

przedmiotu Podstawy kónstrukcji maszyn - połączenia.

3) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do ćwiczeń rachupkowych z

przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - urządzenia.

4) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do wykładu z przedmiotu Podstawy

konstrukcji maszyn - połączenia.

5) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do wykładu z przedmiotu Podstawy

konstrukcji maszyn - urządzenia.

6) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do wykładu z przedmiotu

Eksploatacja pojazdów mechanicznych.

7) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do ćwiczeń rachunkowych z

przedmiotu Grafika lnżynierska.

8) Budowa i modernizacja stanowisk oraz opracowanie instrukcji do ćwiczeń

laboratoryjnych z przedmiotu Inzynieria Powierzchni, tj:

• Stanowisko do miedziowania i niklowania chemicznego metali.
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• Stanowisko laboratoryjne do badań nieniszczących połączeń spawanych. Badania

penetracyjne (PT) i ultradźwiękowe (UT).

• Stanowisko do szlifowania i polerowania próbek metalograficznych (w budowie).

9) Opracowanie w wersji elektronicznej materiałów do wykładu z przedmiotu Tnżynieria

Powierzchni (oraz weryfikacja Karty Przedmiotu) oraz Obróbka Plastyczna.

Działalności kół naukowych 

Kolo Naukowe Przyszłych Inżynierów 

Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów w skrócie KNPI, działa przy Zakładzie 

Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w PWSZ w Ciechanowie. Koło 

Naukowe powstało w kwietniu 2014 roku. 

Opiekunem Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów jest mgr Marta Leszczyńska.,

przewodnicząc - Beata Bralewska, wiceprzewodniczącą - Emilia Struzik, sekretarzem -

Maciej Rączkowski. 

Misją Koła Naukowego jest: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności 

studentów w zakresie technologii wytwarzania i technikach prowadzenia frrm. 

Cele szczegółowe to: 

1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie nowych

technologii oraz współpracy .z lokalnymi firmami,

2. Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczemi prac naukowo-bad.ł}wczych,

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu studenta,

4. Promowanie Uczelni,

5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Studenci aktywnie uczestniczyli w tworzeniu strony internetowej Zakładu ln.eynierii 

Środowiska dostępnej pod adresem: htms://www.facebook.com/ln%C5%BCynieria

%C5%9Arodowiska-PWSZ-w-Ciechanowie-2033180993617720/?modal=admin todo tour 

13 grudnia 2018 roku studenci uczestniczyli w wyjeździe naukowy do Centrum Kopernik w 

Warszawie. Od grudnia 2018 do marca 2019 roku studenci utworzyli sześcioosobową grupę 

„SOLARIS'' i zrealizowali projekt, który pozwolił na poszerzenie wiedzy z dziedzin 

technicznych oraz zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych. Projekt, który studenci 

zrealizowali pod nazwą ,,PLECAK SŁONECZNY", 

to wielofunkcyjny plecak z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem. Jego głównym 

założeniem jest wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby spełniania r6znych funkcji. Jest 

to projekt promujący ekologię oraz odnawialne źródła energii. Temat OZE jest obecnie 
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bardzo popularny i przyciąga uwagę. Wiedza ludzi w tej dziedzinie poszerza się i coraz 

więcej osób sięga po te przyjazne środowisku rozwiązania. Taki plecak idealnie sprawdziłby 

się podczas użytkowania przez każdego studenta. 

20 marca 2019 studenci uczestniczyli w stworzeniu projektu ogrodu zamkniętego w szkle. 

Jest to rodzaj wiwarium, czyli pomieszczenia lub naczynia, które odwzorowuje naturalne 

warunki przyrodnicze. Podstawowym składnikiem mossariumjest mech. 

Celem projektu było stworzenie ,,biosfery" - zamkniętego ekosystemu, w którym rośliny 

radzą sobie bez dostępu wody czy powietrza z zewnątrz. Zadaniem studentów było dobranie 

odpowiednich parametrów oraz zasobów roślinowych. 

Studenci Adam Iokiewicz, Artur Mroczkowski, Monika Zuba i Adam Zuba w okresie marzec 

- maj 2019 przeprowadzili kurs dotyczący programu AutoCad. Celem kursu było nabycie

umiejętności podstaw projektowania w programie AutoCAD, w tym automatyzacji przy 

tworzeniu rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków. 

Dnia 29 maja 2019 r. studenci uczestniczyli w VI Seminarium Kół Naukowych 

zatytułowane „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej". 

Swoje prezentacje wygłosili: 

• Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów, PWSZ w Ciechanowie: ,,Program Czyste

Powietrze na przykładzie Gminy Kuczbork-Osada i Urzędu Miasta i Gminy

Lubowidz" - Joanna Stępka, Justyna Błaszkiewicz

• Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów, PWSZ w Ciechanowie: ,,Biomasa jako

surowiec energetyczny" - Maciej Rączkowski

• Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów, PWSZ w Ciechanowie: ,,Solaris" - Monika

Zuba, Adam Zuba

W dniu 13 czerwca 2019 studenci zwiedzali laboratoria Centrum Badawczego PAN 

w Jabłonnie i tym samym zdobyli solidną dawkę informacji na temat wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych. Wyjazd dotyczył zwiedzania i zapoznania się z infrastrukturą 

badawczą Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie. 

Kolo Studenckie Chemików 

Celem działalności Koła jest: 

• 

• 

• 

Zainteresowanie studentów pogłębianiem wiadomości z zakresu nauk chemii 

pokrewnych 

Reprezentowanie Wydziału Inżynierii i Ekonomii w wewnątrz i na zewnątrz uczelni 

Realizowanie zaproponowanych przez studentów prac badawczych 
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• Wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej i zbiorowej.

• Zapoznanie z możliwościami zastosowania zdobytych wiadomości w życiu

codziennym.

• Nabycie umiejętności postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrC>wie

i ochronę środowiska.

• Popularyzowanie wiedzy w zakresie referatów

Opiekunem Naukowego Koła Chemików był dr Przemysław Miecznik; 

Studenci Naukowego Koła Chemików podjęli w roku akademickim 2018/2019 

następujące działania: 

- W dnJach od 4.02.19 do 7.02.19 studenci kierunku Rolnictwo z Naukowego Koła

Chemików odbyli wyjazd naukowy do Zakopanego. Studenci zwiedzili Muzeum Oscypka, 

gdzie zobaczyli w formie prezentacji oraz czynnego udziału wszystkie etapy produkcji 

(zgodnie z tradycyjną recepturą) powstawania najpopularniejszego z góralskich serów. 

Studenci zwiedzili również Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzaf1skiego Parku 

Narodowego, najnowocześniejszy tego typu obiekt w regionie i jeden z najnowocześniejszych 

w całej Polsce, gdzie obejrzeli projekt pt: ,,Dom Przyrody, Park Ludzi- Przez Edukację 

Ekologiczną do Zrównoważonego Korzystania z Ekosystemów Tatr". Studenci wybrali się, 

także kolejką linową na Kasprowy Wierch i Gubałówkę. 

- Brali czynny udział w pokazach chemicznych podczas Dna otwartego w PWSZ

w Ciechanowie oraz wykonali doświadczenia dla klas ze szkół średnich. 

- W dniu 29.05.2019r. członek koła Adam Sobieraj brał udział w Seminarium u Aktywność

naukowa młodzieży akademickiej, w której zaprezentował pracę naukową pt. ,,Morfotyp 

mieszańcowy czy populacyjny?" 

Kolo naukowe Inżynierii Materiałowej 

W zakładzie MiBM działa koło naukowe Inżynierii Materiałowej. W czasie roku 

akademickiego 2018/2019 praca członków Koła była poświęcona następującym 

zagadnieniom związanym z zawodem inżyniera mechanika: 

1. Projektowanie oraz wykonywanie wyrobów na maszynach CNC do obróbki

skrawaniem.,

2. Studencki projekt badawczo-naukowy w zakresie projektowania i budowy pojazdu

mechanicznego o napędzie elektrycznym.
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Ponadto w roku akademickim studenci uczestniczyli w następujących 

przedsięwzięciach: 

1. - Wyjazd szkoleniowo-dydaktycmy do Stoczni Gdańskiej,

2. - Wyjazd szkoleniowo-dydaktyczny na Targi Przemysłowe w Kielcach,

3. -Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych,

4. - Wypracowanie porozumienia o współpracy PUZ z Centrum Rozwoju, Kultury

5. i Nauki ,,Kamienica'' oraz Parku NauJc:j „Torus" w Ciechanowie,

6. - Seminarium Kół Naukowych PWSZ w Ciechanowie.

Wyjazd szkoleniowo-naukowy na Targi Przemysłowe w Kielcach 

W dniach 26-27 marca 2019 studenci odwiedzili Targi „Przemysłowa wiosna" w Kielcach. 

Uczestnictwo w tego rodzaju imprezie to doskonały sposób na zapoznanie przyszłych 

inżynierów z maszynami, urządzeniami i najnowocześniejszymi techno.logiami oferowanymi 

przez kilkudziesięciu wystawców z całego świata. 

Obserwowano pracę nowoczesnych wycinarek laserowych i plazmowych, giętarek CNC do 

rur i profili1 pras krawędziowych do gięcia blach czy też drukarek 3D. Uczestniczono w 

pokazach spawania zrobotyzowanego współpracującego z inwertorowymi źródłami prądu. 

Oprócz tego studenci spotkali się z przedstawjcielami finn: Y ASKA W A, F ANUC, 

FRONIUS, IGM oraz CLOOS Polska. 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkolą Zawodową w 

Ciechanowie a Centrum Rozwoju, Kultury i Nauki „Kamienica" oraz Parku Nauki 

„Torus'' w Ciechanowie 

Od stycznia tego roku Studenci KNIM pracowali nad zawarciem porozumienia o współpracy 

z Centrum Rozwoju, Kultury i Nauki uKatnienica" oraz Parku Nauki uTorus" w Ciechanowie 

w celu popularyzowałlia nauk.i i wiedzy, wymiany doświadczeń, jak również organizacji 

wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych. Porozumienie zakłada wspólne 

działania, w szczególności: 

a) Organizowanie wydarzeń popuJaryzujących naukę oraz współpracę merytoryczną przy

organizacji wydarzeń,

b) Umożliwienie kadrze dydaktycznej i naukowej wymiany doświadczeń w celu rozwoju

procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji udziału w

organizowanych wydarzeniach,
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c) Umożliwienie studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej udziału w

praktykach i stażach., odbywających się na terenie placówek edukacyjnych i

kulturalnych prowadzony przez Gminę Miejską Ciechanów tj. Centrum Rozwoju.

Kultury i Nauki „Kamienica'' oraz Parku Nauki Torus,

d) Umożliwienie studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przygotowywania

prac dyplomowych w oparciu o działalność Centrum Rozwoju, Kultury i Nauki

• .Kamienica'' oraz Parku Nauki Torus,

e) Konsultowanie opracowywanych treści edukacyjnych w zakresie interesującym

Strony porozumienia, w tym wspólne przygotowywanie publikacji,

f) Przygotowywanie wspólnych projektów edukacyjnych i rozwojowych, w tym

współpracę przy pozyskiwaniu środków w ramach projektów krajowych, europejskich

i innych, wspólne projekty o charakterze badawczym i edukacyjnym, w tym także

umożliwienie prowadzenia pracy badawczej studentów w tematach stanowiących

zainteresowanje obu Stron.

Koordynatorem działań wynikających z niniejszego porozumienia jest Opiekun Studenckiego 

Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. 

15 czerwca 2019r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową 

Uczelnią Zawodową Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie a Parkiem Nauki „Torusu

oraz Centrum Rozwoju, Kultury i Nauki ,,Kamienica" w Ciechanowie. Umowa 1:ostała 

podpisana przez Rektora PUZIM Ciechanów, Pana Prof. dr. hab. Leszka Zygnera oraz 

Prezydenta Miasta Ciechanów - Pana Krzysztofa Kosińskiego. W ramach porozumienia na 

terenie Naszej Uczelni będą prowadzone zajęcia warsztatowe z chemii, fizyki i mechaniki. 

Zajęcia warsztatowe skierowane są głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych i będą 

prowadzone w laboratorium chemfoznym oraz laboratorium technik wytwarzania Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Uczniowie w trakcie 

warsztatów zostaną zapoznani z podstawowym sprzętem� techniką pracy laboratoryjnej oraz 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznają instrukcje wykonywania doświadczeń oraz 

wypehtlą karty pracy. Będą uczestniczyć w pokazach w zakresie Inżyniera Spajania, 

Inżynierii Powierzchni oraz Mechatroniki . 

.Ponadto studenci z Koła naukowego uczestniczyli w seminarium kół naukowych 

organizowanym przez Prorektora PWSZ w Ciechanowie. 

18 



Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" 

W roku akademickim 2018/2019 studenci wszystkich kierunków Wydziału Inżynierii 

i Ekonomii brali udział w pilotażowych sześciomiesięcznych praktykach, uczestnicząc 

w projekcie pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. ,,Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach PO WER 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W IV turze sześciomiesięcznych pilotażowych praktyk zawodowych, uczestniczyło 35 

studentów, była to kontynuacja uczestnictwa w projekcie, do którego studenci przystąpi}j w 

poprzednim roku akademickim 2017/2018. 

I. Ekonomia (17)
2. Informatyka (8)

3. Inżynieria $rodowi ska (7)
4. Mechanika i Budowa Maszyn (3)

W VI turze sześciotniesięcznych praktyk, w roku akademickim 2018/2019 odbył się ostatni 

nabór do projektu� w którym uczestniczyło 97 studentów Wydziału Inżynierii i Ekonomii, 

głownie studenci z drugiego roku. 

1. Ekonomia (34)
2. Informatyka (26)
3. Inżynieria Środowiska (7)
4. Mechanika i Budowa Maszyn (11)
5. Rolnictwo (19)

Po zaliczeniu semestru letniego, studenci pierwszego roku, w którzy chcieli uczestniczyć w 

projekcie, w okresie wakacyjnym w roku 2018, odbywali miesiąc bezpłatnej praktyki 

kursowej, której odbycie było warunkiem koniecznym rozpoczęcia uczestnictwo w projekcie. 

Praktyki sześciomiesięczne w ramach projektu zostały zakończone z końcem sierpnia 2019 

roku. 

W trakcie roku akademickiego 2018/2019, 14 nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii i 

Ekonomii pełniło rolę Uczelnianego Opiekuna Praktyk Zawodowych1 uczestnicząc w IV i VI 

tur!le projektu. 

Ilość firm/instytucji pragnąca uczestniczyć w projekcie, przyjmujących na praktyki 

studentów z Wydziału Inżynieńi i Ekonomii, znacznie przewyzszała zapotrzebowanie 

Wydziału. 

W realizację projektu był zaangażowany cały Wydział. Dziekanaty obsługiwały 

studentów uczestniczących w projekcie w zakres.ie spraw administracyjno - biurowych. Rada 

19 



Wydziału, Dziekan, Prodziekan i Kierownicy Zakładów podejmowali decyzje merytoryczne 
i organizacyjne dotyczące wkomponowania pilotażowego wdrożenia sześciomiesięcznych 

praktyk zawodowych w tok studiów na danym kierunku. Opiekunowie Uczelniani, czyli 
nauczyciele akademiccy z danego kierunku, zapewniali wsparcie merytoryczne studentom 

praktykantom oraz współpracowali z Opiekunami Zakładowymi, zacieśniając współpracę 

z otoczeniem społeczno - gospodarczym. 

Dziekan Wydziału Inż
�� i Ekonomii

doc. dr Elżbiet�iorowska 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA 

I NAUK HUMANISTYCZNYCH 

PWSZ W CIECHANOWIE 

W ROKU AKADEMICKIM 2018 I 2019 

STRUKTURA 

WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA 

I NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Kierunek: 
Pedagogika 

l 
Zakhul 

Pedugogiki 
i Kształcenia 

Ped11201!iCZ1'1CllO 

Kierownik Zakładu 
Dr Daniel Bnrtosiewicz 

Dziekan Wydziału : dr Bożena Ostrowska 

Prodziekan : mgr Małgorzata Zagroba 

Kierunek: 
Praca socjalna 

l 
Zakład 

Procy Socjalnej 

p.o. Kierowniku
Zakładu

Mgr Milosz Marcyslak 

Kierunek: 
Pielęgniarstwo 

�� 
Zakład 

Pielęgniarstwa 
i Kszt11lcenin 

PodyDlomowee.o 

Kierownik Zakładu 
Dr Ewa Wiśniewska 

Monoprolilowe Centrum 
Symulacji Medycznej 

Kierownik CenliUlli 
Mgr Aleksandra 

Dąbrowska 



I. STUDENCI

OGÓLEM liczba studentów w roku akademickim 2018/2019 w Wydziale Ochrony Zdrowia 
i Nauk Humanistycznych (stan na dzień 30 listopada 2018 r.) - 378 studentów, w tym: 
Kie'runek PEDAGOGIKA - 130 studentów: 
- studia stacjonarne (100 studentów) :

I rok - 42 studentów; Il rok - 34 studentów; Ili rok - 24 studentów
- studia niestacjonarne (30 studentów):

III rok- 30 studentów
Kierunek PIELĘGNIARSTWO - 192 studentów: 
- studia stacjonarne :

I rok - 58 studentów; II rok- 46 studentów; III rok - 88 studentów
l(ierunek PRACA SOCJALNA - 56 studentów: 
- studia stacjonarne :

I rok - 1 7 studentów
Il rok - 39 studentów.

II. KADRA NAUKOWO - DYDAKTYCZNA

Dziekan WOZiNH - dr n. hum. Bożena Ostrowska 
Prodziekan WOZiNH - mgr Małgorzata Zagroba 

W WOZiNH na podstawie umowy o pracę w roku akademickim 2018/2019 
zatrudnionych było 
Kierunek PEDAGOGIKA: 

• 1 samodzielny pracownik naukoWY
• 7 pracowników z tytułem doktora
• 3 magistrów

Kierunek PIELĘGNIARSTWO 
(zgodnie z przepisami dotyczącymi kierunku „piel�arstwo"): 

• 1 samodzielny pracownik naukowy
• 3 pracowników z tytułem doktora nauk medycznych
• 2 pracowników z tytułem doktora nauk humanistycznych 
• 9 magistrów pielęgniarstwa z udokumentowanym przygotowaniem i stażem

pedagogicznym
Kierunek PRACA SOCJALNA: 

• 1 samodzielny pracownik naukowy
• 1 pracownik z tytułem doktora
• 3 magistrów
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KIERUNEK : PEDAGOGIKA 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA: 

1. Organizacja konferencji naukowej

Konferencja ogólnopolska: 
• Współorganizacja przez Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego (Konferencja

organizowana przez Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego Wydziału
Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie) XIX Ogólnopolskiej
i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia
poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego".

2. Realizowane proiekty uniine:

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych", n i VI 
tura projektu, dofinansowanie z Funduszy Europejskich „Wiedza -Edukacja- Rozwój'' 
i Europejskiego Funduszu Społecznego, czas realizacji - przez cały rok akademicki; 
uczestnicy: studenci II i IIl roku obu specjah1ości (stacjonarni i niestacjonami)-łącznie 
63 osoby. Działania: odbycie praktyk zawodowych w placówkach oświatowo
wychowawczych wcześniej aplikujących do programu w wymiarze 3 miesięcy płatnych 
praktyk pilotażowych, 2 miesięcy płatnych praktyk kursowych i I miesiąca bezpłatnej 
praktyki kursowej. 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
PRACOWNIKÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA: 

I. KONFERENCJE NAUKOWE:
Pracownicy dydaktyczni aktywnie i biernie uczestniczyli w konferencjach ogólnopolskich
i o zasięgu lokalnym, gdzie prezentowali referaty naukowe publikowane w mateńałach
pokonferencyjnych, m.in.:

1. Udział czynny nauczycieli akademickich w konferencjach naukowych:

- 12 kwietnia 2019 r.: XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu
terapeutycznego".
- ks� dr Grzegorz Kaczorowski, Życie duchowe w okresie późnej dorosłości

Il. PUBLIKACJE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH: 

- dr Paweł Migała, Występowanie zaburzeń psychopatologicznych efektem dorastania
w rodzinie alkoholicznej, ,,Studia Mazowieckie" nr 3 z 2018 r.

III. DZIAŁANIA KIERUNKU PEDAGOGIKA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ
WYDZIAŁU ORAZ ZE WSPÓŁPRACĄ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W ROKU 2018 /2019:
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L Wspolpraca ze środowiskiem lokalnym / z organizacjami pozarządowymi 

Lp. Nazwa/ rodzaj Organizator/ Uczestnicy (nazwiska Data, miejsce 
aktywności współorganizator wykładowców i 

studentów) 
1. Gminna Konferencja Szkoła Mgr Agnieszka 27 listopada 

Nauczycieli pod hasłem Podstawowa I<.uskov.,ska,mgr 2018 r., 
,,WOKÓŁ ROZWOJU W Krzynowłodze Miłosz Marcysiak - Krzynowłoga 
DZIECKA" Małej-mgr wygłoszone referaty Mała 
(gmina Krzynowłogą Agnieszka 
Mała) Szemplińska, 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w Przasnyszu, 
Delegatura 
Kuratorium 
Oświaty 
w Ostrołece 

2. Promocja Uczelni/Wydziału
- wywiad dr. Daniela Bartosiewicza w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej na temat nowych
jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
26 sierpnia 2019,
- wywiad dr. Daniela Bartosiewicza w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej na temat nowych
jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(audycja we współpracy z kierunkiem pielęgniarstwo), 16 września 2019.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOLA NAUKOWEGO BONA

FIDE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W ROKU AKADEMICKIM 
2018/2019 

1. Opiekun naukowy Koła - dr n. społ. Iwona Górska

2. Zarząd Koła:
1) Przewodnicząca- Na.talia Chuma
2) Z-ca przewodniczącej - Sylwia Kov.,alska
3) Sekretarz - Joanna Kałwa

3. Ilość członków: 7
4. Działalność_Koła Naukowego Bona Fide:

• Udział w dniu 29 maja 2019 r. w VI Seminarium Kół Naukowych zatytuJowanym
,,Aktywność naukowa młodzieży akademickiej".

Publikacje: 
Natalia Chuma, Joanna Kałwa, Natalia Cieślak, Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi 
w percepcji dzieci i młodzieży, ,,Aktywność naukowa młodzieży akademickiej", nr VI, w 
druku 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU 
DZIECIĘCEGO PWSZ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

Uniwersytet Dziecięcy, edycja IIl, rozpoczął swoją działalność od 1 października 
2018. Kolejna edycja została powołana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Ciechanowie na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych na kierunku 
pedagogika zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2016 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 11 
lipca 2016 roku w sprawie: procedury uruchomienia projektu edukacyjnego Uniwersytet 
Dziecięcy oraz zadań kierownika projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy. Funkcję 
Kierownika Uniwersytetu Dziecięcego pełni mgr Agnieszka Kuskowska. 

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2018/2019 obejmowała 
dwa semestry: semestr zimowy (październik- styczeń: 4 spotkania) i semestr letni (luty-maj: 
4 spotkania). Na uniwersytet w ramach wakacyjnej rekrutacji trwającej od I lipca do 30 
września zostało przyjętych 49 dzieci (w wieku od 5 do 8 lat), lecz jedno w trakcie 
zrezygnowało z przyczyn zdrowotnych. Została mu w całości umorzona płatność. Ostatecznie 
na zajęcia chodziło 48 studentów. Zostały utworzone dwie grupy zajęciowe. 13 października 
2019 w czasie uroczystej inauguracji roku w obecności JM Rektora i Senatu Uczelni studenci 
otrzymali indeksy i birety, a po złożeniu ślubowania zostali przyjęci w poczet braci 
studenckiej. Studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego mgr Marzeny Drzewieckiej o 
naszej noblistce Marii Skłodowskiej -Curie; Następnie studenci uczestniczyli w zajęciach: raz 
w miesiącu, w soboty, grupa 1 od godz. 9.30 do 11.00

1 
a grupa 2 od godz. 11.1 O do 12.40 

(czyli każda z grup po 2 godziny lekcyjne). Zajęcia miały formę wykładów, ćwiczeń i zajęć 
warsztatowych dotyczących różnych dziedzin nauki i odbywały się w salach, pracowniach i 
laboratoriach Uczelni 

W czerwcu 2019 roku w czasie uroczystego zakończenia roku akademickiego wszyscy 
studenci otrzymali Dyplomy Ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego mające charakter 
symboliczny oraz pamiątkowe „Żaczki" i nagrody książkowe. 

Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego był odpłatny - opłata roczna wynosiła 
200 zł. Wysokość opłat ustanowiona była na najniższym możliwym poziomie, 
gwarantującym odpowiednią jakość merytoryczną i rozwiązania organizacyjne. Określa.na 
została zarządzeniem rektora Całość wpływów przeznaczona była na pokrycie kosztów 
organizacyjnych i merytorycznych. Wykładowcy prowadzili swoje zajęcia bezpłatnie. 

Uniwersytet Dziecięcy nie zwracał opłat za zajęcia, na których dziecko nie było 
obecne. Wysokość opłaty za udział w Uniwersytecie Dziecięcym wskazana była w Zgłoszeni. 
Opłatę za uczestnictwo w Uniwersytecie Dziecięcym rodzic/opiekun prawny zobowiązany 
był uiścić zgodnie z zawartą Umową o świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie 
Dziecięcym. 

ZAJĘCIA ZREALIZOWANE NA UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM 
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

I spotkanie 13 października 2018 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Dziecięcym 
Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wraz z wykładem inauguracyjnym. 

Il spotkanie listopad 2018 
9.30 - 11.00 grupa 1 
11.10- 12.40 grupa 2 
Zajęcia „ Co zrobić w chwili zagrożenia życia?" 
Prowadzący: dr Małgorzata Marcysiak; wykładowca PWSZ w Ciechanowie. 
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ID spotkanie grudzień 2018 
9.30 - 11.00 grupa 1 
11.10-12.40 grupa2 
Zajęcia ,,Jak dbać o bezpieczeństwo?" 
Prowadzący: dr Rafał Panfil, mgr Zdzisław Smardzewski, wykładowca PWSZ 
w Ciechanowie. 

IV spotkanie styczeń 2019 
9.30 - 11.00 grupa 1 
11.10 - 12.40 grupa 2 
Zajęcia „ Zadziwiający świat maszyn i urządzeń" 
Prowadzący; mgr Sebastian Dalecki, pracownik PWSZ w Ciechanowie. 

V spotkanie luty 2019 
9.30 - 11.00 grupa 1 
11.10-12.40 grupa 2 
Zaję_cia 0Kodowanie- wstęp do programowania„

Prowadzący: mgr Mnnanna Zmysłowska, mgr Stanisław Szulc, nauczyciele I Liceum 
Ogólnokształcącego w Ciechanowie. 

VI spotkanie marzec 2019 
9.30 - 11.00 grupa 1 
11.10 - 12.40 grupa 2 
Zaj�cia „Mały programista" 
Prowadzący: mgr Aneta Głuszniewska, wykładowca PWSZ w Ciechanowie. 

VII spotkanie kwiecień 2019 
9.30 - 11.00 grupa 1 
11.1 O - 12.40 grupa 2 
Zajęcia „ Ach, ta chemia.!" 
Prowadzący: dr Anna Sikorska, wykładowca PWSZ w Ciechanowie. 

VIII spotkanie maj 2019 
Zajęcia „Zaczarowana matematyka" 
Prowadzący; mgr Marzena Drzewiecka, pracownik PWSZ w Ciechanowie 

IX spotkanie czerwiec 2019 
Zakończenie roku i uroczyste wr�czenie Dyplomów Ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego. 
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KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018 / 2019 
DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 

1. Organizacia konferencji naukowej:

• Konferencja Naukowo -Szkoleniowa" Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem
społecznymH w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 20 l 7-2022, 26.10.2018

• XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo
Szkoleniowa" Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu
terapeutycznego" WOZiNH PWSZ w Ciechanowie, 12.04.2019

2. Wspólorganizacia konferencji naukowej :

• X Sympozjum Kardiologia Interdyscyplinamie „Dziesięć lat minęło jak jeden
dzień ... ", SSzW, PWSZ, Ciechanów/Opinogóra, 16.05.2019 r.

3. Organizacja (I i Il etap) oraz współorganizacja (III etap) X Międzyuczelnianej
Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej - I i II etap: PWSZ Ciechanów,
HI etap - finał Olimpiady - 16 maja 20 l 9 r. PWSZ Nowy Sącz.

4. Realizowane projekty unijne :

• Realizacja projektu pn. ,,Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie'',
w ramach „Realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych
uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie
centrów symulacji medycznych" POWR. 05.03.00-lP.05-00-004/17 (dofinansowanie
w kwoeie 2.599.773,72 zł). Projekt wspó-łfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018/2019 m.in.
adoptowano i utworzono sale: salę opieki pielęgniarskiej, pomieszczenia kontrolne,
salę egzaminacyjną OSCE, sale symulacji z zakresu ALS i BLS, salę ćwiczeń
umiejętności technicznych) ; zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z symulacji
medycznej dla osób objętych wsparciem programu ; uczestniczono w konferencjach
szkoleniowych związanych z projektem, ogłoszono przetargi na zakup mebli i sprzętu
medycznego; w dniu 4 czerwca 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia CSM.
Szkolenia w ramach projektu:

• Szkolenie „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym", 2018
• Szkolenie „Praktyczne wprowadzenie do symulacji", 2018
• Szkolenie „Instruktor symulacji niskiej wierności", 2018
• Szkolenie ,,Instruktor symulacji z przedmiotów specjalistycznych - pośrednia

wierność'', 2018
• Szkolenie „Instruktor symulacji wysokiej wierności,,, 2018

• Realizacja projektu pn. ,,Pielęgniarstwo zawód z przyszłością - wsparcie dla
studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie",
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś

7 



priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług 
pielęgniarskich (pozyskano ok. 2,5 mln złotych). Projektem objęto dotychczas 
64 studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na .kierunku pielęgniarstwo, 
z dwóch roczników studiów. Projekt ma charakter długoterminowy. Jego realizacja 
obejmuje okres 60 miesieccy: od 1 paździemika 2018 roku do 30 września 2023 roku. 

5. Realizowane projekty naukowo-badawcze:

• praca ciągła (od 2006 roku) w ramach autorskiego projektu badawczego „Świadomość
zagrozenia otyłością" (Prof. dr hab. Grażyna Skotnicka-K.Ionowicz, dr n. hum.
Małgorzata Marcysiak). Projekt SZ0-5 ( obejmuje pięć czynników - świadomość,
wiedz<c., zachowania, postawy i samoocenę), rozpoczęty w 2006 roku, a obejmujący
dzieci i młodzież w wieku od 1 O do 18 lat. Wyniki badań prezentowane były na
konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz publikowane
w czasopismach naukowych i monografiach.

• praca ciągła (od 2011 roku) w ramach projektu naukowo-badawczego „Znac:zen;e
badań serologicznych w diagnostyce celiakii" � (badania przesiewowe wśród
krewnych I stopnia osób z celiakią (rodziców, rodzeństwa, dzieci), którzy stanowią
grupę zwiększonego ryzyka zachorowania. Prace w ramach projektu: bieżące
uzupełniane i analizowane dane dot. krewnych I stopnia osób z celiakią (rodziców,
rodzeństwa, dzieci), którzy stanowią grupę zwiększonego ryzyka zachorowania.
Kierownik projektu: Prof. Bożena Cukrowska, kierownik pracowni immunologii w
Zakładzie Patologii Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (M

Zagroba).

6. Wymiana międzynarodowa studentów w ramach programu ERASMUS +:
W ramach wymiany w roku akademickim 2018/2019 na kierunku pielęgniarstwo
studiowała 1 studentka z Turcji, z Uniwersytetu Kilis Aralik.

7. Złożenie Wniosku do MNiSW oraz KRASPiP oraz uruchomienie studiów Il stopnia
na kierunku pielęgniarstwo, zrekrutowano 50 studentów na studia stacjonarne i 40 na
studia niestacjonarne.

8. Otwarcie ciechanowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

' 

ROZWOJ NAUKOWY 
I ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

UDZIAJ..i CZYNNY W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

• V Konferencja Naukowa nt. Nauki o zdrowiu - kien.ttlki zmian i perspektywy rozwoju, 16 listopada
2018r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
- M. Marcysiak; K. Korycińska-Koniczuk, B. Ostrowska, A Bukowska, Pielcwnarka wśród członków
zespołu terapeutycznego w procesie opieki nad pacjentem.

• IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ''Bezpieczeństwo Pacjenta", 30 listopada
2018 r., Centrum Dydaktyczne WUM, Warszawa

- M. Marcysiak. K. Korycińska-Koniczuk, B. Ostrowska, A. Bukowska, Piel�arka w zespole
terapeutycznym a bezpieczeństwo pacjenta;
- M. Marcysiak, J. Wier:z;bicka, M. Marcysiak, Duchowość studentów pielęgniarstwa i postawy wobec
osoby chorej a bezpieczeństwo pacjenta.
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• Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Medycy polskiego pogranicza Il Rzeczypospolitej lat
1919-1939", 30 listopada- I grudnia 2018 r., Naczelna Izba Lekarska, W�rszawa

- M. Marcysiak. Warunki powiatu ciechanowskiego w okresie międzywojennym a opieka
pielęgniarska.

•XIX Ogólnopolska i IX ifil. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego", 12 kwietnia
2019 r., WOZiNH PWSZ, Ciechanów

- Z. Sienkiewicz, M. Marcysiak, E. Kobos, W. Fidecki, A. Leńcwk-Gruba, J. Czarnecka, G.
Dykowska, M. Marcysiak, M. Wysokiński, T. Kryczka, Kompetencje społeczne w pielęgniarstwie a
opieka nad pacjentem z zaburzeniami poznawczymi;
- Z. Sienkiewicz, B. Dziedzic, E. Kobos, R. Mac.iąg, M. Marcysiak, G. Dykowska) A. Leńczuk-Gruba,
M. Pietrzak. T. Kryczka, Postawy zespołu pi.el(Wllarskiego wobec pacjentów w starszym wieku z
zaburzeniami poznawczymi;
- M. Marcysiak. Z. Sienkiewicz, M. Pietrzak, Godność pacjenta w Wieku starszym w opiece
pielęgniarskiej;
- J. Wierzbicka, M. Marcysiak, M. Kołtun, K. Korycińska-Koniczuk, J. Smukowska, Przyczyny lęku u
pacjentów oczekujących na zabieg operacyjny;
- M. Świętochowska, M. Marcysiak, B. Ostrowska, Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką po
mastektomii według modelu Dorothy Oremi
- A. Kwiatkowska, M. Marcysiak, K. Korycińska-Koniczuk, J. Wierzbicka, Zadania pielęgniarki w
opiece nad pacjentem geriatrycznym ze storniąjelitową;
- M. Marcysiak, O. Kościółek, A. Bukowska, Duchowość i jakość życia pacjenta z chorobą
nowotworową- studium przypadku;
- A. Załęcka, M. Marcysiak, M. Rudnicka, M. Pietrzak, Trudności w opiece nieprofesjonalnej nad
pacjentem z otępieniem;
- .P. Kowalkowska, M. Marcysiak. M. Zagroba. E. Wiśniewska, Wypalenie zawodowe zagrożeniem w
pracy pielęgniarek;
-M. Marcysiak, Postrzeganie osoby starszej przez potencjalnych opiekunów.

• Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Opieka koordynowana w pielęgniarstwie", 22maja 2019r.,
WUM, Warszawa

- M. Marcysiak, A. Bukowska, K. Korycińska-Koniczuk, Z. Sienkiewicz, M. Marcysiak, Opieka nad
pacjentem a empatia pielęgniarek;
- M. Marcysiak, J. Wierzbicka, B. Ostrowska., M, Pietrzak, Pacjent otyły w POZ a opieka
koordynowana
- M. Marcysiak, M. Zagroba, E. Wiśniewska, Pacjent z chorobą nowotworową w opiece domowej a
jakość życia;
- M. Marcysiak, Z. Sienkiewicz, M. Pietrzak. M. Marcysiak, Zmaganie si� ze stresem j wypaleniem
zawodowym a zaangażowanie w opiek� u pielęgniarek pracujących w zakładach opiekuńczo
leczniczych
- K.Kacprzak. K.Korycńska-Koniczuk, J.Wierzbicka Problemy socjalne u chorych po przebytym
udarze mózgu

• XN Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć � pamięci Elizabeth
Ktlbler-Ross, 23-26 maja 2019 r., Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji
Białostockiej, Białystok

- A. Kozłowska, P. Malinowska, M. Marcysiak, M. Marcysiak. Duchowość a zmaganie się z chorobą
wśród dorosłych mieszkańców Białegostoku i okolic;
- M. Marcysiak. B. Ostrowska. M, Zagroba, Pozycja pielęgniarki wśród członków zespołu
terapeutycznego
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• Międzynarodowa Konferencja naukowa Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w
kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra, Lublin, 12-14.09.2019

- Pozycja zawodowa mężczyzn w pielęgniarstwie, E. Wiśniewska, M. Niewndzisz, M.
Zagroba

• Konferencja Naukowo-Szkoleniowa" Opieka koordynowana w pielęgniarstwie. Teraz
pielęgniarstwo" -WUM w Warszawie 22.05.2019

-�, Pacjent otyły w POZ a opieka koordynowańa" M. Marcysiak, J. Wierzbicka, B. Ostrowska,
M. Pietrzak

• XlX Ogólnopolska i IX im. dr rt. med. J. Fetlińskiej Konferencja Naukowo -Szkoleniowa
„Zaburzerua poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego" PWSZ
WOZiNH w Ciechanowie-12.04.2019r.

- M. Kubala, M. Zagroba; E.Wiśniewska, Małgorzata Michnowska; Udział pielęgniarki w
opiece nad pacjentem w okresie terminalnym.
- M. Kubala, A. Tyjeńska; Udział pielęgniarki w opiece i rehabilitacji chorego po zawale
mięśnia sercowego.

UDZIAŁ BIERNY W KONFERENCJACH NAUKOWYCH: 

• Konferencja Naukowo -Szkoleniowa „Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem
społecznym", Ciechanów 26.10.2018r.

• Konferencja Naukowo -Szkoleniowa - XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne, Warszawa
Ol.12.2018r.

• Konferencja „Razem w walce z Alzheimerem'', Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica
Sp. z o. o., 27 listopada 2018 r., Drewnica k/Warszawy,

• Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle Ustawy 2.0 i Ustawy o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 18.01.2019 r.

• Konferencja ,,Akademia leczenia ran", 19 styczrua 2019 r., Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów,

• Konferencja „Zawody medyczne - nowe perspektywy'', 22 stycznia 2019 r., Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów,

• Konferencja Regionalna „Wyzwarua zdrowia publicznego'\ 14 rnarca 2019 r., Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów,

• Konferencja ,,Wyzwania zdrowia publicznego'\ PSSE, OIPiP, PWSZ, Ciechanów,
14.03.2019 r.

• Konferencja metodyczna PWN „Z nami osiągniesz sukces - kompleksowe wsparcie
dydaktyczno-terapeutyczne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie", 05.04.2019 r.

• Konferencja szkoleniowa „Zaburzenia ze spektrum autyzmu - kompleksowe
odd.ziaływarua edukacyjno-terapeutyczne", Ciechanów, 8.04.2019 r.

• Konferencja "Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia", 16 kwietnia 2019 r., Fundacja
Rektorów Polskich, Pearson Central Europe, Warszawa

1 

• X Sympozjwn Kardiologia Interdyscyplinamie" Dziesięć lat minęło jak jeden dzień ... "
PWSZ Ciechanów, SSzW w Ciechanowie-Opinogóra 16.05.2019r

• Konferencja Naukowa „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej
edukacji - jak wykorzystać innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych
praktyk?

,
', 29 maja 2019 r., Hotel Polonia Pałace, Warszawa,

• VI Seminarium Kół Naukowych „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej" w PWSZ,
Ciechanów, 29.05.2019 r.

• Obchody 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego, IX'ZOl 9 r.
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PUBLIKACJE 

-M. Marcysiak, Kształtowanie się pielqgniarstwa społecznego jako działu medycyny
społecznej na przykładzie województwa lwowskiego w latach 1929-1939, Instytut Historii 
Nauki im. Ludwika l Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018. 
- M. Marcysiak, Warunki powiatu ciechanowskiego w olcresie międzywojennym a opieka
pielęgniarska, [ w:] B. Urbanek (red.), Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej
1918�1939, Wydawnictwo IHN PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018,
s.229-261.
-A. Kozłowska, P. Malinowska, M. Marcysiaki M. Marcysiak, Duchowość a zmaganie się z
chorobą wśród dorosłych mieszkańców Białegostoku i okolic, [w]: ,,W drodze do brzegu
życia'', Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ,,Duchno" Teresa Duchnowska, Białystok 2019, 
tom. XVII. ISBN - 978-83-948644-8-4, edycja maj 2019. 
Recenzje: Recenzja prac w czasopiśmie Pielęgniarstwo XXI wieku (8 recenzji w roku 
2018/2019) 

SZKOLENIA, WARSZTATY: 

• Seminarium eksperckie ,,Kształcenie branżowe czy uniwersyteckie? Czynniki wpływające na
decyzję młodych ludzi o wyborze rodzaju kształcęnia '\ 18 grudnia 2018 r., Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa,

• Szkolenie: Jednolity system antyplagiatowy - jak interpretować wyniki raportu
podobieństwa? -PWSZ 07.01.2019

• Szkolenie: Kompleksowe podejście do procesu gojenia się ran, w tym technologii
lipidokoloidowej, kompresjoterapii, antyseptyki oraz lawaseptyki - PWSZ WOZiNH
19.01.2019

• Kurs Przygotowanie i prowadzenie egzaminu OSCE 10-1 1.05, l 6-l 8.06.2019r.

KSZT ALCENIE PODYPLOMOWE PRACOWNIKÓW: 

• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego - mgr M.Kubala
• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego - mgr J.Wierzbicka
• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego - mgr M.Rudnicka

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ WYDZIAŁU ORAZ 
ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ NA RZECZ SPOLECZNOŚCI LOKALNEJ 

1. Doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej (czynny udział ze studentami w punktach porad, bezpłatnych badali i pomiarów)
podczas festynów i pikników rodzinnych, festiwali zdrowia oraz iru1ych imprez o charakterze
edukacyjno-prozdrowotnym, organizowanych w szkołach, przedszkolach, PCK, wśród
społeczności lokalnych w mieście oraz okolicznych powiatach, m.in. Festynów Rodzinnych
z okazji Dnia Dziecka, imprez prozdrowotnych, których celem jest również promocja uczelni,
wydziału i kierunku - koordynator mgr M. Zagroba

Lp. Nazwa/ rodzaj Organizator/ 
aktywności współorganizator 

I Udział w obchodach" Ciechanowska 
Dnia Seniora" Rada Seniora 
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Koordynator/ 
studenci 
mgr Marzena 
Kubala 

Miejsce, data 

Ciechanów 
12.10.2018 r. 

- -



2 Powiatowe Targi 
Edukacji i Pracy 

3 Pokazy udzielania I 
pomocy 

4 Akcja krwiodawstwa 

5 ,.Dzień Seniora" 

6 II Rodzinne Mikołajki 
w Ciechanowie 

7 Gala Krwiodawców 

8 Gala Wolontariatu 

9 Akademickie Targi 
Pracy 

10 Akcja krwiodawstwa 

11 Powiatowe Targi 
Edukacji i Pracy 

12 Powiatowe Targi 
Edukacii i Pracy 

13 Ciechanowskie Swięto 
Kobiet 

14 Nauka I pomocy 
przedmedycznej 

15 II Zlot Rodzin Dzieci 
z Zespołem Downa oraz 
Gala 

Nieoełnosprawności 
16 Nauka I pomocy 

przedmedycznej 

17 Powiatowe Targi 
Edukacji i Pracy 

18 Dzień Otwarty PWSZ 

19 Festiwal Nauki 

20 XI Subregionalne Targi 
Edukacji i Pracy 

Starostwo 
Powiatowe, PUP 

SP nr6 w 
Ciechanowie 

RCKiK 
O/Ciechanów 
oraz PCK 
ZUS Ciechanów 

Mazovia ProActiv 

PCK 
OR/Ciechanów 

Stowarzyszenie -
Ciechanowski 
Wolontańat 
Biuro Karier 
PWSZ.PUP 
RCKiK 
O/Ciechanów 
oraz PCK 
Starostwó 
Powiatowe, PUP 
Starostwo 
Powiatowe, PUP 
Stowarzyszenie 
MazoviaPro 
Active 
Przedszkole 
Specjalistyczne Pan 
Czu 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych 
"Teczowv Świat" 
Zespół Placówek 
w Gołotczyźnie 
(Dziarno) 
Starostwo 
Powiatowe. PUP 
Biuro Karier PWSZ 

II LO w 
Ciechanowie 
Starostwo 
Powiatowe, PUP 

12 

dr E. Wiśniewska 
Mgr M. Zagroba 
oraz D. Olbryś, 
M. Rudnicka,
J. Andrzeiczvk
Mgr A.
Dąbrowska oraz
studenci
Mgr M. Zagroba

Mgr M. Zagroba 

Mgr M. Rudnicka 
oraz studenci 
Dr B. Ostrowska 
Mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
Mgr M. Kubala, 
Anna Kozłowska 

Mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
Mgr M. Zagroba 

Mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
Mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
Mgr M. Rudnicka 
oraz studenci 

Mgr A. 
Dąbrowska oraz 
studenci 
Dr E. Wiśniewska, 
mgr M. Zagroba 

Mgr A. 
Dąbrowska oraz 
studenci 
mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
mgr M. Zagroba 
oraz studenci 
mgr Marzena 
Kubala 

-

Przasnysz; 
16.10.2018 r. 

Ciechanów, 
16.10.2018 r. 

Ciechanów, 
23.10.2018 r. 

Ciechanów, 
26.10.2018 r. 
Ciechanów, 
02.12.2018 
Ciechanów, 
4.12.2018 r. 

Ciechanów; 
5.12.2018 r. 

Ciechanów, 
6.12.2018 r. 
Ciechanów, 
26.02.2019 r. 

Sierpc, 
27.02.2019 r. 
Poświętne, 
01.03.2019 r. 
Ciechanów, 
10.03.2019 r. 

Ciechanów, 
18.03.2019 r. 

Ciechanów, 
21.03.2019 t. 

Dziarno, 
25.03.2019 r. 

Pułtusk; 
27.03.2019r. 
Ciechanów 
29.03.2019r. 
Ciechanów 
03.04.2019r. 
Ciechanów 
04.04.2019r. 



21 Ogólnopolski Turniej Ciechanów Mgr Joanna 05.04.2019r. 
Bezpieczeństwa w Wierzbicka 
Ruchu Dro_gowym 

22 Dzień Swiadomości Stowarzyszenie mgr M. Zagroba Ciechanów 
Autyzmu Autentyczni oraz studenci 06.04.2019r. 

23 Warsztaty dla uczniów, SP w Brzozowie Mgr Brzozów St., 
m.in. z zakresu Starym A. Dąbrowska 06.05.20919 r. 
udz.ielania I pomocy oraz studenci
przedmedycznej

24 Nauka udzielania SP w Dzierzgowie Mgr Dzierzgowo 
I pomocy A. Dąbrowska 07.05.20919 r. 
przedmedyczn�i oraz studenci

25 Festyn Rodzinny OSP w Malużynie MgrK. Malużyn, 
Korycińska- 11.05.2019 r. 
Koniczuk oraz 
studenci 

26 Udział w obchodach ZUS w mgr Marzena Ciechanów, Dnia Osób z Ciechanowie Kubala oraz 
Niepełnosprawnością w studenci 17.05.2019r. 

ZUS-e Wykład pt: ,,Żyj 
Aktywnie", pomiary-RR 
,poziom glukozy, PEF 
BMI 

27 Wyk.ład dla rodziców i Szkoła mgr Marzena 30.05.2019r 
dzieci Szkoły Podstawowa Kubala .Kraszewo, 
Podstawowej na temat W Kraszewie 
,,Zdrowego odżywiania 
dzieci i młodzieży'', 
Kraszewo, 30.05.2019r 

28 Osiedlowy Festyn Zarząd osiedla Nr 3 mgr Marzena Ciechanów, 
rodzinny - Promocja - Ciechanów Kubala 02.06.2019r. 
Uczelni, pokaz i KWADRAT

szkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej oraz 
pomiary-RR ,cukier, 
PEF. waga 

29 Festyn Rodzinny MPnrlOw MgrM. Dz1ąg Ciechanów, 
Ciechanowie oraz studenci 03.06.2019 r. 

30 Festyn Rodzinny SRKw MgrW. Ciechanów, 
z okazji Dnia Dziecka Ciechanowie Lewandowski oraz 04.06.2019 r. 

studenci 
31 ,,Wrzuć na luz'' - Stowarzyszenie Dr B. ostrowska, Ciechanów, 

impreza integracyjna dr E. Wiśniewska, 07.06.2019 r. 
mgr M. Zagroba 
oraz studenci 

32 Festyn Rodzinny Urząd Gminy dr E. Wiśniewska 29.06.2019 
Nużewko zdrowo-i Ciechanów 
bezoiecznie 

33 Cykliczna edukacja na Szkole Podstawowej dr M. Marcysiak 2x w roku 
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temat zdrowego stylu i Gimnazjum w 
życia, zasad prawidłowego Opinogórze oraz w 
żywienia i zapobiegania Sońsku 
otyłości, uzależnień i 
udzielania pierwszej 
oomocy przedmedycznej. 

34 Promocja kierunku Szkoły m.in. Koordynator Luty.kwiecień 
pielęgniarstwo w szkołach w Różanie, wyja2dów - mgr 2019 
średnich ( ok. 30 szkół) Krasnosielcu, M. Zagroba-

Jednorożcu, Płońsku. udział studentów
Przasnyszu, Nowym II i Ill roku
Dworze Maz., 
Sierpcu, ZSz Nr 4 w 
Mławie, Maków 
Maz., ,,Budowlanka" 
Mława, ZSz nr 2 
Sierpc. Pułtusk, LO 
Mława, Zielona, 
Żuromin, Bieżuń, 
Nasielsk, fi LO 
Ciechanów

j 
ZSz nr 2 

Pułtusk, Golądkowo, 
Glinojeck, Raciąż, 
Płońsk, LO 
Katolickie w Mławie, 
LO w Przasnyszu, 
Chorzele,,, 

2. Promocja Uczelni/ Wydziału / kierunku w lokalnych mediach:

• Udiiał wykładowców ze studentami pielęgniarstwa w audycjach radiowych w KRDP
w Ciechanowie

• Prowadzenie strony FB dla kierunku: pielęgniarstwo - praca ciągła (M Zagroba)
• Aktualności nt. kierunku publikowane w „Tygodniu Studenckim" - dodatku do Tygodnika

Ciechanowskiego

KIERUNEK : PRACA SOCJALNA 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

DLA KIERUNKU : PRACA SOCJALNA 

• Organizacja konferencji naukowej :
a) o zasi� regionalnym/lokalnym:
• ,,Wokół człowieka. Wybrane problemy społeczne w kontekście polityki społecznej

i pracy socjalnej" Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Ciechanów,
9 kwietnia 2019 r. (nie odbyło się z przyczyn niezatetnyc/1 od organizatorów)

• Współorganizacja konferencji naukowej :
a) ogólnopolskich:
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• Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem
społecznym'' w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2017-2022,

,
, 26 października 2018 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Ciechanowie, Ciechanów
• XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo

S�oleniowa ,,Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu
terapeutycznego", 12 kwietnia 2019 r., WOZiNH PWSZ, Ciechanów

• Organizacia warsztatów szkoleniowych :

• Warsztaty dla pielęgniarek - Komunikacja terapeutyczna z pacjentem z zaburzeniami 
psychicznymi (VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, 11 X 2018r., 
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Ząbki k/Warszawy); 

• Warsztaty- Jak radzić sobie z depresją? (Konferencja naukowa ,,Wokół zdrowia
psychicznego - porozmawiajmy o zdrowiu dzieci, młodzieży i dorosłych", 19-20 X
2018 r., Pułtusk)

• Warsztaty dla pielęgniarek- Komunikacja terapeutyczna z pacjentem z zaburzeniami
psychicznymi (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona zdrowia psychicznego
zadaniem społecznym'' w ramach ,,Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022", 26 X 2018 r., Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów)

• Krytyczne myślenie, PWSZ - Ciechanów, zajęcia warsztatowe dla dzieci w sem.
letnim 2018/2019 w ramach projektu ''Młodzi- ambitni - kompetentni"

• Realizowane projekty naukowo-badawcze / projekty unijne :
• Realizacja projektu badawczego ,,Obraz pracownika socjalnego w percepcji klienta

pomocy społecznej i obraz klienta w percepcji pracownika socjalnego" (od 1 X 2018
r., SKN „Humanus", zakup testów, prowadzenie badań w OPS);

• Udział w projekcie pn. ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - dla
zadania Klub Senior+ w Gumowie'\ współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej, m.in. prowadzenie warsztatów z rękodzieła w Klubie Senior+
w Gumowie, od kwietnia 2019 r. (mgr Sandra Brz�ska-Zagroba)

• Udział w projekcie PWSZ "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFS, prowadzenie zaj�ć z dziećmi i młodzjeżą
mających na celu rozwijanie kluczowych kompetencji , - Prowadzenie zajęć w ramach
projektu .,Młodzi-Ambitni-Kompetentni'', kwiecień-czerwiec'2019 (mgr Sandra
Brzeska-Zagroba).

WAżNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2018 / 2019 
PRACOWNIKÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA: 

I. KONFERENCJE NAIJKOWE:

Udział czypnl'. nauczycieli akademickich w konferencjach naukowych: 
• IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój pielęgniarstwa

w Polsce i na świecie - człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności", 28 IX
2018 r., Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

- M. Marcysiak i wsp. (6), Bezpieczeństwo pacjenta na oddziale chirurgicznym
i internistycznym;
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- M. Marcysiak i wsp. (6). Wiedza pielęgniarek na temat podstawowych czynności
ratunkowych (BLS).

• Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem
społecznym„ w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2017-2022,,, 26 X 2018 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie, Ciechanów

- M. Marcysiak i wsp. (6), Rola zespołU pielęgniarskiego w prowadzeniu psychoedukacji
w oddziale dziennym leczenia zaburzeń afektywnych;
- M. Marcysiak i wsp. (3) Zastosowanie modelu H. Peplau w opiece nad osobą z chorobą
afektywną dwubiegunową w przebiegu manii a bezpieczeństwo pacjenta.

• Konferencja Naukowa „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa
edukacyjno-zawodowego", 26 XI 2018 r.,

- M. Marcysiak - Komunikacja interpersonalna w pracy doradcy zawodowego;

• IV Ogól:łlopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo
Pacjenta'', 30 XI 2018 r., Centrum Dydaktyczne WUM, Warszawa

- M. Marcysiak i wsp. (2) Duchowość studentów pielęgniarstwa i postawy wobec osoby
chorej a bezpieczeństwo pacjenta.

• XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo
Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dta zespołu
terapeutycznego'', 12 N 2019 r., WOZiNH PWSZ, Ciechanów

- M. Marcysiak i wsp. (9) Kompetencje społeczne w pielęgniarstwie a opieka nad pacjentem z
zaburzeniami poznawczymi;
- M. Marcysiak i wsp. (3) Trudności w opiece nieprofesjonalnej nad pacjentem z otępieniem;
- M. Marcysiak i wsp. (8), Specjalistyczna opieka nad pacjentem w stanie apalicznyrn z
powodu śpiączki mózgowej;
- M. Marcysiak i wsp. (5) - Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i młodzieży
a radzenie sobie ze stresem i samoocena
- M. Marcysiak � Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i młodzieży a radzenie
sobie ze stresem i samoocena

• Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 00pieka koordynowana w pielęgniarstwie", 22 V
2019r., WUM, Warszawa

- M. Marcysiak i wsp. (4) Opjeka nad pacjentem a empatia pielęgniarek;
- M, Marcysiak i wsp. (3) Zmaganie siQ ze stresem i wypaleniem zawodowym
a zaangażowanie w opiekę u pielęgniarek pracujących w zakładach opiekuńczo-leczniczych

• XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć -
pamięci Elizabeth Ki.ibler-Ross, 23-26 V 2019 r., Centrom Wystawienniczo
Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej; Białystok

- M. Marcysiak i wsp. (3) Duchowość a zmaganie się z chorobą wśród dorosłych
mieszkańców Białegostoku i okolic;

• ,, Radość Życia w Rodzinie" Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Żurominie - mgr Sandra Brzeska - Zagroba - wykład „ Rodzicielstwo Bliskości"

2. Udział bierny nauczycieli akademickich w konferencjach / sympozjach:
• Konferencja „ Dobre praktyki w doradztwie zawodowym" Ciechanów, 23.10.2018r.

(mgr Dorota Stasiełuk)
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• Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem
społecznym" w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2017-2022", 26 X 2018 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w CiechanoWie
(mgr Sandra Brzeska-Zagroba)

• Konferencja ,, Na tropach Enigmy Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie'\
20.03.2019r. (mgr Dorota Stasiełuk)

• Konferencja „Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole".
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz
Samorząd Województwa Mazowieckiego ,03.04.2019r. (mgr Dorota Stasiełuk)

• Konferencja metodyczna PWN „Z nami osiągniesz sukces - kompleksowe wsparcie
dydaktyczno-terapeutycznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie'' - Specjalny
Ośrodek Szklono-Wychowawczy w Ciechanowie, 05.04.2019 r. (mgr Sandra Brzeska
Zagroba)

• Konferencja szkoleniowa .,Zaburzenia ze spektrum autyzmu - kompleksowe
oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne", Ciechanów, 8.04.2019 r. (mgr Sandra
Brzeska�Zagroba)

• ,,Dziecko w Świecie Uzależnień" -PWSZ Ciechanów, 29.05.2019 r. (mgr Sandra
Brzeska-Zagroba)

• 11 Kongres Zdrowia Psychicznego, 3 czerwca 2019 r., Warszawa; (mgr Miłosz
Marcysfak)

II. SZKOLENIA/ WARSZTATY/ SEMINARIA/ KURSY / STUDIA
PODYPLOMOWE

Udział nauczycieli akademickich w szkoleniach/ warsztatach/ seminariach: 

• ,,Szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych", PWSZ w
Ciechanowie, IIV -20 V 2019 r. w Ciechanowie (projekt „Kompetentni i nowocześni
PWSZ w Ciechanowiei,) (mgr Miłosz Marcysiak)

• Kurs kompetencji zawodowych „ Ochrona danych osobowych i danych szczególnie
wrażliwych wg standardów RODO'' Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego DELTA-GRUP Marek Rochna z siedzibą w Ciechanowie 26.04.2018r. 
(mgr Dorota Stasiełuk) 

• ,, Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" Centrum Szkoleń
Prawnych dr Grzegorz Frączek, Warszawa, 21.1 O. 20 l 8r. (mgr Dorota Stasiełuk)

• ,, Wspomaganie uczniów klas VIT i VIII szkoły podstawowej w wyborze ściezki
edukacyjno zawodowej" Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli wydział w Ciechanowie, 24.10.2018r. (mgr Dorota Stasiełuk) 

• ,, Indywidualizacja procesu resocjalizacji i socjoterapii nieletnich w MOW i MOS -
planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno pedagogicznej"
Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty w Radomiu 26-27.11.2018r. (mgr Dorota 
Stasiełuk) 

• " Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela
i kluczem do sukcesu uczniów" 13.02.2019r. (mgr Dorota Stasiełuk)

• ., Udzielanie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych„ MSCDN
w Ciechanowie, 12.03.2019r. (mgr Dorota Stasiełuk)

• ,, Bezpieczeństwo ucznia w szkole- procedury, kontrola, praktyka" MSCDN
w Ciechanowie 28.05.20 l 9r. (mgr Dorota Stasiełuk)
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III. PUBLIKACJE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rozdział w monogram: 
• A, Kozłowska, P. Malinowska, M. Marcysiak, M. Marcysiak, Duchowość

a zmaganie się z chorobą wśród dorosłych mieszkańców Białegostoku
i okolic, [w]: ,,W drodze do brzegu życia", Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko
J., Kułak W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu,
,,Duchno" Teresa Duchnowska, Białystok 2019, tom. XVIl. ISBN - 978-83-948644-8-
4, edycja maj 2019.

• M. Marcysiak i wsp. (8) Opinie studentów nt. programu „Rodzina 500 Plusu [w:]
,,Aktywność naukowa młodzieży akademickiej. Forum studenckie V'1

• Koc G. (red.)
PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów, 2018.

Sprawozdanie: 
• M. Marcysiak, Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr Janiny

Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo�Szkoleniowej „Mózg -
umysł- uczenie się'', Ciechanów, 20.04.2018 r. Medycyna Nowożytna. Studia nad 
Kulturą Medyczną, 2018, t.24, z. 2, s. 221-226. 

DZIAŁANIA KIERUNKU PRACA SOCJALNA ZWIĄZANE 
Z PROMOCJĄ WYDZIALU ORAZ ZE WSPÓŁPRACĄ 
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ROKU 2018/2019 

1 1 kaJn . Wspólnraca ze środowiskiem o tvm / z oreanizac.iami pozarzadowymi 

Lp. Nazwa / rodzaj Organizator/ Uczestnicy (nazwiska Data, miejsce 
aktywności współorganizator wykładowców i 

studentów) 
I. II Rodzinne Mikołajki Mazovia ProActiv J. Załęska Ciechanów, 

w Ciechanowie M. Korycińska 02.12.2018 
B. Antoszewska

. .  

D. Chyliński
S. Tymińska

2. Ciechanowskie Swięto Mazovia ProActiv A. Makijonko Ciechanów, 
Kobiet J. Zimowska 10.03.2019 

B. Antoszewska
J. Załęska
M. Tupacz
M. Korycińska

3. III Ciechanowska Mazovia ProActiv A. Makijonko Ciechanów, 
Sztafeta Charytatywna J. Zimowska 17-19.05.2019

B. Antoszewska
A. Turkiewicz
K. Klimkowska
A. Papierzyńska
M. ŻYZnowska

4. Swięto 5. Mazowieckiej 5. Mazowiecka D. Stasiełuk Ciechanów, 
Brygady Obrony Brygada Obrony A. Góralczyk 07.07.2019 
Terytorialnej Terytorialnej O. Bączek

J. Zimowska
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M. Zyznowska
B. Antoszewska
A Makijonko
M. Sarnowska

5. Opracowan.ie i PWSZ mgr Sandra Brzeska- 26.04.2019 
przedstawienie spektaklu Ciechanów/ Zagroba 
teatralnego dla dzieci pt. Przedszkole 
,,O Księżniczce Zamkowe Skrzaty 
Marcelince" oraz z Oddziałami 
przeprowadzenie zajęć Integracyjnymi 
dydaktycznych „Nowa 
Piramida zdrowia„ 

6. Promocja kierunków Szkoła mgr Sandra Brzeska - 06.05.2019 
praca socjalna oraz Podstawowa Zagroba 
pedagogika podczas XV w Brzozowie St. 
Szkolnego Dnia Zdrowia 
w Brzozowie, 
Opracowanie i 
przedstawienie spektaklu 
teatralnego dla dzieci pt. 
„O Księżniczce 
Marcelince" 

7. Promocja kierunków Stowarzyszenie mgr Sandra Brzeska - 11.05.2019 
praca socjalna oraz ,,Autentyczni" Zagroba 
l?edagogika podczas Dni Bielska Sylwia 
Swiadomości Autyzmu Dobucka Agnieszka 
w Ciechanowie Grzelak Jan 

Kamińska Agnieszka 
Klimowski Damian 
Mikiewicz Karolina 
Murawska Karolina 
Pałaszewska 
Aleksandra 
Rybicki Mateusz 
Sarnowska Monika 
Ściblak Beata 
Węcko Sylwia 
Wierzchowska Lidia 
Winnicka Iwona 

8. Przygotowanie Zarząd Osiedla mgr Sandra Brzeska- 11.06.2019 
materiałów oraz Nr3 Zagroba 
podarunków dla dzieci ,,Aleksandrówka/ 
na Qsjedlowy Piknik PWSZ Ciechanów 
Rodzinny na
,,Kwadracie"

9. Promocja kierunku praca Samorząd mgr Sandra Brzeska- 14.06.2019 
socjalna podczas Województwa Zagroba 
Pikniku „Zdrowie dla Mazowieckiego 
Wszystkich'' 
w Ciechanowie 
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2. Promocja Uczelni/Wydziału
- 29.03.2019 r. -Dni Otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
(mgr Sandra Brzeska-Zagroba i studenci: Bożena Antoszewska, Damian Klimowski, Mateusz
Rybicki, Monika Sarnowska, Karolina Murawska);
- wywiad TVP 3 Warszawa - Dni Świadomości Autyzmu w Ciechanowie 11.05.2019r.
(mgr Sandra Brzeska�Zagroba)
- promocja studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

PWSZ w Ciechanowie TVP 3 Warszawa - 04.04.2019 r. (mgr Sandra Brzeska-Zagroba)
- udział w audycji radiowej Gość Dnia-KRDP w Ciechanowie, 13 VIII 2019r., 16 IX 2019 r.
(mgr Miłosz Marcysiak).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKN „HUMANUS" 
WOZiNH PWSZ W CIECHANOWIE 

ROK AKADEMICKI 2018/2019 

Opiekun Koła: mgr Miłosz Marcysiak 

I. Działania naukowo - badawcze:

1. Konferencje

• Czynny udział w sesji studenckiej - XVIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny
Fetlińskie.i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia
poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego" dnia
12.04.2019r., PWSZ Ciechanów

- A. Makijonko, J. Zimowska; B. Antoszewska, A. Papierzyńska, M. Zielich - Zagrożenie
substancjami psychoaktywnymi dzieci i młodzieży, a radzenie sobie ze stresem i 
samoocena -doniesienie wstępne. 

• Czynny udział w VI Seminarium Kół Naukowych „Aktywność naukowa młodzieży
akademickiej" dnia 29.05.2019 r.- PWSZ Ciechanów

- A. Makijonko, J. Zimowska, B. Antoszewska, A. Papierzyńska, M. Zielich, O. Bączek -
Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i młodzieży. a radzenie sobie ze 
stresem i samoocena. 

2. Proiekt badawczy

• Realizacja projektu badawczego pt. ,,Obraz klienta pomocy społecznej w oplilll
pracownika socjalnego - Obraz pracownika socjalnego w opinii k1ienta pomocy
społecznej"

3. Obóz naukowy

• Studencki Obóz Naukowy w Kazimierzu Dolnym (9-11 Vlll 2019 r.) - projekt
badawczy: ,,Satysfakcja z życia osób starszych a postawy wobec śmierci"

• Wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

Il. Publikacje: 
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• B. Antoszewska, O. Bączek, M. Korycińska, M. Lipka, A. Makijonko,
A. Papierzyńska, M. Zielich, J. Zimowska, M. Marcysiak - Opinie studentów ni.
programu „RODZINA 500 PLUS" [w:] Aktywność naukowa młodzieży akademickiej,
Forum Studenckie V, (red.) G. Koc

• B. Antoszewska, O. Bączek, A. Makijonko, A. Papierzyńska, A. Turkiewicz, M. Zielich,
J. Zimowska, M. Marcysiak - Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i

młodzieży, a radzenie sobie ze stresem i samoocena [w:] Aktywność naukowa młodzieży
akademickiej, Forum Studenckie VI, (red.) G. Koc (przyjęte do druku)

lII. Działania edukacyjno promocyine oraz doskonalenie umieietności 
praktycznych z udziałem studentów należących do SKN „Humanus": 

- 02.12.2018 r. -II Rodzinne Mikołajki w Ciechanowie
- 10.03.2019 r. - Ciechanowskie Święto Kobiet
- 17-19.05.2019 r. - III Ciechanowska Sztafeta Charytatywna
- 07.07.2019 r. - Święto 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
- 14.08.2019 r. - udział w audycji Gość Dnia w KRDP Ciechanów

IV. Spotkania promocyjne z młodzieżą szkól ponadgimnazjalnych z udziałem
studentów nalezących do SKNP:

- 29.03.201 Sr. - Dni Otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Ciechanowie; 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU 

ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTW A I TECHNIK 

MULTIMEDIALNYCH 

W MLAWIE 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
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1. Podstawy prawne działalności Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Ciechanowie i prowadzone kierunki studiów w 

Zamiejscowym Wydziale Elektroniki Dziennikarstwa i Technik 

Multimedialnych w Mławie 

Uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r, w 

sprawje utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Dz.U. Nr 79, 

poz. 838). 

Do 1 września 2005 r. Uczelnia działała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o 

wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. nr 96, poz. 590 z późn. zm.); pnepisów wydanych 

najej podstawie, statutu i regulaminów uchwalonych przez organy Uczelni oraz na podstawie 

odr<rbnych przepisów - w tym zakresie, w jakim dotyczą one struktury i działania wyższych 

szkół zawodowych. Od l września 2005 r. Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" ( Dz. U. Nr 164. poz. 1365 z późn. zm. ). 

Siedzibą Uczelni jest miasto Ciechanów. 

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia prowadziła zamiejscową jednostkę 

organizacyjną w Mławie o nazwie Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i 

Technik Multimcdialnycb. Została ona utworzona decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 czerwca 201 O roku. 

W roku akademickim 2018/2019 Zamiejscowym Wydziałem Elektroniki, Dziennikarstwa 

Technik Multimedialnych w Mławie kierował dziekan - dr inż. Andrz�j Kometa oraz 

prodziekan - dr Arkadiusz Meller, który został wybrany na l'ą funkcję w dn. 14.l0.2016 r. 

Kierownikiem Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji jest dr inż. Andrzej Kometa, 

Kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa WewnętTZnego jest dr RafaJ Panfil, zaś Kierownikiem 

Zakładu Logistyki jest dr Renata Dzik. 

W roku akademickim 2018/2019 w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki. Dzietmikarstwa 

i Technik Multimedialnych prowadzone było kształcenie na trzech kierunkach : 
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- Elektronika i Telekotnunikacja ze specjalnościami :

• teleinfonnatyka.

- Logistyka ze specjalnościami:

• logistyka i spedycja w transporcie drogowym

• logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

- Bezpiecze(1stwo wewnętrzne ze specjalnościami:

• zarządzanie kryzysowe

• bezpieczeństwo infonnacyjne.

2. Studenci Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa

i Technik Multimedialnych w Mławie 

2. 1. Liczba studentów

W roku akademickim 2018/2019 (stan na 30.06.2019 r.) na Zamiejscowym Wydziale 

Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie łącznie na kierunku: 

Elektronika i telekomunikacja, Bezpiecze{1stwo wewnętrzne i Logistyka studiowało 262 

studentów, z następującym podziałem na lata i studiowane kierunki: 

Elektronika i telekomunikacja 

Rok 

studió,v 
Stacjonarne Niestacjonarne 

Stan na 
-

30.06.2019 r. 

I 12 - -

II 10 � -

Ill 19 - -

IV - - -

Razem 41 - -
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Logistyka 

Rok 

studiów 
Stacjonarne Niestacjonarne 

Stan na Stan na 30.06.2019 

30.06.2019 r. r. 

I 35 

II 13 28 

III - -

Razem 48 28 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Rok 

studiów 
Stacjonarne Niestacjonarne 

Stan na Stan na 30.06.20 l 9 

30.06.2019 r. r. 

I 40 - -

II 38 - -

III 37 30 -

Razem 115 30 

-

2.2. Działania rekrutacyjne 

W ramach działań promujących Uczelnię pracownicy dydaktyczny oraz administracji 

uczestniczyli w kilku wyjazdach na targi edukacyjne m.in.: w Targach Pracy w Mławie, w 

Targach Edukacyjnych i Pracy w Ciechanowie, Targach Edukacyjnych w Ostrołęce. Ponadto: 

odbyto wiele spotkań promocyjno-rekrutacyjnych w wielu liceach i teclmikach naszego regionu 

m.in. w Płońsku, Sierpcu, Iłowie. Uczelnię oraz Wydział promowano i podejmowano działania

rekrutacyjne podczas regionalnych wydarzeń kulturalno-integrujących społeczność lokalną 
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takich jak: II1 Sierpecki Festiwal Smaków, X Rekonslrukcji Bitwy pod Mławą. Inscenizacji 

Bitwy pod Grunwaldem 2018. Podczas wyżej \vymienionych wydarzei1 przekonywano do 

studiowania na mławskim Wydziale zwłaszcza na nowym kierunku logistyka. 

We wrześniu 2018 roku przedstawiciele Wydziału: dr Arkadiusz Meller - prodziekan, dr 

Rafał PanJil, dr Renata Dzik, dr Andrzej Lasota, mgr Zdzisław Smardzewski uczestniczyli w 

szeregu działań promocyjnych występując i udzielając wywiadów dla Radia7, Katolickiego 

Radia Diecezji Płockiej, a także „Pulsu Ciechanowa". 

3, Pracownicy Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, 

Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie 

3.L Struktura zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z podziałem na

grupy pracownicze 

-

GRUPA Stan w dniu 

PRACOWNICZA 30.06.2019 r. 

Nauczyciele akademiccy 32 

Administracja 9 

Razem 41 

3.2. Zatrudnienia etatowe nauczycieli akademickich na poszczególnych 

stanowiskach naukowo-dydaktycznych, wg stanu zatrudnienia w dniu

30.06.2019 r. 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY Stan w dniu 30.06.2019 r. 

Profesorowie zwyczajni 1 

Doktorzy habilitowani I 

Docenci o 

Doktorzy 14 
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Magistrzy 12 

Lektorzy, instruktorzy 4 

Razem 32 

-

3.3. Struktura zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi na podstawie umowy o pracę 

GRUPA Stan w dniu 

PRACOWNICZA 30.06.2019 r. 

- dziekanat - 3
Administracja ogólnouczelniana 

- obsługa teclmiczna - O
(w tym obsługująca Wydział) 

- etaty po1tierów - 5

Obsługa biblioteczna 
-

Dom Studenta 

Razem 

Umowy cywilno-prawne w roku akademickim 2018/2019 zawarto z 4 osobami. 

3.4. Wykładowcy prowadzący działalność naukową oraz podejmujqcy się 

aktywności na rzecz popularyzacji nauki 

Dr Tomasz Michalczak - starszy wykładowca na kierunku „Bezpieczeństwo 

wewnętrzne" w roku akademickim 2018/2019 opublikował książkę, będącą rezultatem jego 

zainteresowań badawczych. Praca została opublikowana przez Wydawnictwo Difin i nosi tytuł: 

,,Europa w obliczu islamskiego terroryzmu". 

Dr Arkadiusz Meller - prodziekan Wydziału i starszy wykładowca na kierunku 

„Bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2018/2019 prowadził rozpoczęte już 

wcześniej badania związane z dziejami polskiej inteligencji w XX wieku w obliczu konfrontacji 

z dwoma totalitaryzmami oraz polskiej myśli politycznej i historii Polski w dwudziestoleciu 

międzywojennym. W ramach tego obszaru badawczego opublikował następujące rozdziały w 

pracach zbiorowych lub czasopismach naukowych: 
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1/ Arkadiusz Meller, Na pogrcmic:zu mazowiecko-pruskim. Warmia i Mazwy w ko11cepcjach 

politycznych międzywąjennej endecji, ,,Studia Mazowieckie" 2018, nr 1, lSSN: 1231-2797, s. 

113-138.

2/ Arkadiusz Meller, Budowanie państwowości na Mazowszu. Pierwsze wybory parlamentarne 

na /1,fazowszu Północnym w 1919 r., ,,Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" 2018, nr 32, ISSN: 

1231-0212, s. 117-164. 

3/ Arkadiusz Meller, Od sztetła do Zagłady, Zmys dziejów społeczności tydowskiej w Sierpcu 

·w okresie międzywojennym i podczas drugiej wojny fwiatowej, [ w:] Żydzi na Północnym

Mazowsw (/815-1945), (red.) Leszek Zygner, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Ciechanowie, Pracownia Badań nad Dziejami Północnego Mazowsza, Ciechanów-Mława 

2018, ISBN 978-83-951789-0-0, s. 149-191. 

4/ Arkadiusz Meller, Endecki hungarojil - przypadek Karola Stefana Frycza (19/0./942). 

,,Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 2018, t. X, ISSN: 0860-5637, s. 357-377. 

5/ Arkadiusz Meller, Problemy wiejskich i małomiasteczkowych lekarzy Polski 

międzywojennej, ,,Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" 2019, nr 33, ISSN: 1231-0212, s. 32-52. 

6/ Arkadiusz Meller, Oc:eny reformy oświatowej rządu Jerzego Buzka nt, lamach tygodnika 

.. Polityka", [w:] Problematyka edukacji w p()lskiej my.W politycznej po 1989 roku, (red.) 

Grzegorz Radomski, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2019, TSBN 978-83-60348-95-6, 

s. 213-228.

Ponadto rezultaty swoich badań obejmujących także kwestie dotyczące: bezpiecze11stwa 

narodowego, międzynarodowego, historii dr Arkadiusz Meller referował podczas 

ogólnopolskich konferencji naukowych: 

I/ Ogólnopolska konferencja naukowa: Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-

1922), organi2atorzy; Parlamentarny Zespół Miłośników Historii we współpracy z Zakładem 

Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, miejsce i czas: Sejm i Senat RP 8.02.2019 r., tytuł referatu: Wybory do Sejmu 

Ustawodawczego w okręgu płocko·ploftskn-sie1peckim w l 919 roku. 
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2/ Ogólnopolska konferencja naukowa: Od pajęczyny do penicyliny, organizatorzy: Muzeum 

Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu, Pa{1stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, patronat 

honorowy Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, miejsce i czas: Bieżuń 

26.04.2019 r., tytuł referatU: Problemy wiejskich i malomiasleczkowych lekarzy Polski 

międz)ll11ojennej. 

3/ Międzynarodowa konferencja naukowa; Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 

Zagrożenia. Wyzwania. I'erspekrywy rozwoju, organizatorzy: Wydział Politologii i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Paflstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

miejsce i czas: Płock 15-16.05.2019 r., tytuł referatu: Grupy rekon;;trukcji historycznej jako 

potencjalny element bezpieczeństwa spoleczno.foi lokalnych. 

4/ Ogólnopolska konferencja naukowa; Pólnocnomazowieckie Foftcin Bezpieczeństwa, 

organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Komenda Powiatowa 

Policji w Mławie, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, miejsce i czas: Mława 

11.06.2019 r., tytuł referatu: Rys historyczny Policji Województwa ,�Lqskiego w latach 1922-

1939. 

Dr Arkadiusz Meller wygłosił także dwa wykłady popularyzujące naukę. 25 

października 2018 r. dr Arkadiusz Meller wygłosił wykład popularyzujący naukę pt. ,, W 100-

lecie niepodległości Polski". Organizatorem wykładu był Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców 

Mławy z Września 1939 roku. Wykład był częścią dwudniowych warsztatów historycznych pn. 

Ku Niepodległej zorganizowanej w ramach mławskich uroczystości l 00. Rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Dr Arkadiusz Meller 26 lipca 2019 r. brał udział w mławskich 

obchodach 100-lecia powołania do życia polskiej Policji, podczas którego wygłosił wykład 

popularyzujący naukę pt. ,,Policjanci i złodzieje czyli przestępczość w II Rzeczypospolitej". 

Uroczystość upamiętniająca stulecie polskiej Policji miał miejsce na mławskim Wydziale 

PWSZ. 

W roku akademickim 2018/2019 dr Arkadiusz Meller od października 2018 r. był 

uczestnikiem grantu naukowo-badawczego Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod 

nazwą ,,Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku'\ którego 

kierownikiem był prof. nadz. dr hab. Grzegorz Radomski. Ponadto dr Arkadiusz Meller 

prowadził w roku akademickim 2018/2019 zaawansowane prace badawcze (od roku 

akademickiego 2017/2018) w ramach projektu badawczego pn. ,,Kultura polska wobec 
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zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939" finansowanego w ramach programu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki1' w 

latach 2016-20 I. 9. W powyższym projekcie jest ekspertem zespołu badawczego. 

Obecnie dr Arkadiusz Meller finalizuje badania nad polskim system politycznym i 

parlamentaryzmem, czego efektem będzie monografia autorska na temat wyborów do Sejmu 

Ustawodawczego na Mazowszu Północnym w 1919 roku. Ponadto finalizuje badania nad 

bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym, czego rezultatem będzie opracowanie 50 haseł 

do pierwszego w Polsce ,,Słownika bezpieczeństwa wewnętrznego'' wydanego przez 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki Wojennej pod red, dr Rafała Ko-łodziejczyka. 

4. Koła naukowe

4.1. Kofo Naukowe Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrmego (OSBW) jest kołem naukowym 

studentów bezpieczeństwa wewnętrznego - kierunku studiów realizowanego na Wydziale 

Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. lgnacego Mościckiego 

w Ciechanowie. W roku akademickim 2018/2019: 

• Liczba członków wynosiła: 21 studentów

• Przewodniczącym Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa Wewnętrznego była: Mag

dalena Bogdańska

• Opiekunem Organizacji Sportowej Bezpieczef1stwa Wewnętrznego był dr Rafał Bar

tłomiej Panfil.

W toku działalności, zarząd 1 członkowie Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego podejmowali: 

• działania ciągłe

• przedsięwzięcia tematyczne.

W obrębie działań ciągłych organizowano cykliczne spotkania organizacyjne mające na 

celu wymianę infon11acji na temat planowanych przedsięwzięć i wyznaczenie celów 

działalności Organizacji. Przedmiotowe spotkania odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. 

W spotkaniach tych uczestniczył opiekun, zarząd, członkowie OSBW, studenci zainteresowani 

przynależnością do Organizacji, a także inne zaproszone osoby. 
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Opis najważniejszych przedsięwzięć tematycznych zrealizowanych przez Organizację 

Sportową Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 

l. Przedświąteczna akcja charytatywna Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikar

stwa i Technik Multimedialnych w Mławie na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Kowalewku

i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, a także młodej mamy, samot

nie wychowującej 2-letnią córeczkę. Do dzieci trafiły zabawki, ubrania, artykuły szkolne,

a tak.że środki czystości.

2. Środki przymusu bezpośredniego - rozmowy z Dzielnicowym - w ramach cyklu (Nie)bez

pieczne spotkania- 12.l2.2018r.

3. (Nie)bezpieczne zawody o Puchar Dziekana Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dzien

nikarstwa i Technik Multimedialnych- 17.07.2019.
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Członkowie Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w 

organizacji prezentowanych Zawodów, które odbyły się w ramach ciechanowskich 

Juwenaliów. W tegorocznej edycji zawodnicy konkurowali w 3 dyscyplinach: 

• Strzelanie z broni pneumatycznej

• Rzut granatem ćwiczebnym

• Pierwsza pomoc.

Zaangażowanie członków Organizacji Sportowej Bezpieczefi.stwa Wewnertrznego polegało 

na obsłudze poszczególnych stanowisk, pr1.,epływu informacji pomiędzy tymi stanowiskami i 

prowadzeniu dokumentacji zawodów. 

4. SecurityCamp' 19 - 20.05.2019 - 24.05.2019

W dniach 20.05.2019 - 24.05.2019 r. odbyła się już czwruta edycja obozu szkoleniowo

taktycznego SecurityCamp' 19 dla członków Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego. Najważniejszym Jego celem było ukształtowanie i rozwinięcie 

praktycznych umiejętności niezbędnych w trakcie bezpośrednich dziaJań militarnych w 

zróżnicowanym środowisku: w lesie (zielona taktyka) oraz w terenie zurbanizowanyrn 

(czarna taktyka). Ponadto, niektórzy uczestniczy mieli okazję doświadczyć niezwykle 

trudnej roli dowódcy drużyny, a w ostatni dzień obozu wszyscy wzięli udział w grze 

wojennej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w Lidzbarku. 

5. Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w przypadku wtargnięcia uzbrojonego

napastnika - szkolenie antyterrorystyczne - w ramach cyklu (Nie)bezpieczne spotkania �

24.05.2019

Dnia 24.05.2019r. członkowie Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa Wewnętrznego

zorganizowali we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji zs. w Radomiu, Komendą 

Powiatową Policji w Ciechanowie, Starostwem Powiatowym w Ciechanowie i władzami 

Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych otwarte szkolenie antyterrorystyczne. 

Głównym zagadnieniem tego szkolenia było postępowanie w sytuacji zagrożenia życia i 

zdrowia w przypadku wtargnięcia uzbrojonego napastnika. W spotkaniu wzięli udział nie tylko 

studenci naszej uczelnie, ale także uczniowie szkół średn.ich i przedstawiciele władz 

samorządowych. 
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Pa1\stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowic 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

Kome_nda Po1111iato.wa POiicji w Ciechanowie 

POSTĘPOWANIE; W SYTUAC-71 
%ACROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA 
W PRZYPADKU Wl"ARCNiĘCIA 
UZBROJ'ONECO NAPASTNIKA 

ZAPRASZAMY 
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6. Klasyczne badanie dokumentów - spotkanie z biegłą z zakresu klasycznych badań doku

mentów - w ramach w cyklu (Nie)bezpieczne spotkania - 06.06.2019
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Przedstawiciele OSBW na spotkaniu z mł. insp. Anną Ostrowską emerytowaną 

naczelnik laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i 

biegłą z zakresu klasycznych bada11 dokumentów. 

7. Aktywny udział członka Organizacji Sportowej Bezpieczeóstwa Wewnętrznego Arkadiu

sza Adamiaka w V[ Seminarium Kół Naukowych „Aktywność Naukowa Młodzieży Aka

demickiej" z referatem pt. ,,Przejawy współczesnego patriotyzmu" - 29.05.2019

8. Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa 2019-11.06.2019

Członkowie Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizowali

Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa 2019. Było to największe regionalne 

wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, które odbyło się na Naszej Uczelni przeszło dzisiaj 

do historii. Jednak jego echa będą jeszcze długo rozbrzmiewać. Na początek podajemy kilka 

krótkich infom1acj i. Północnomazowieckie F omm Bezpieczeństwa 2019 w I iczbach: 225 mi nut 

prelekcji, ponad l 00 uczestników, 13 prelegentów, 9 komend Policji, 5 jednostek samorządu 

terytorialnego i 5 wyższych uczelni. 
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Głównym celem tego przedsięwzięcia była wymiana poglądów na lemat poziomu 

bezpieczeństwa w naszym regionie, w kontekście sytuacji w kraju i na świecie. Ponadlo, 

intencją organizatorów było wzmocnienie współpracy pomiędzy Zakładem Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie a otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, mł. insp. Zbih111iew dr hab. Zbigniew 

Mikołajczyk w trakcie Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa 2019 

Wśród organizatorów Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa znaleźli się

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Mławie, 

Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Żurominie, Urzędu Miasta 

Mława. Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w 

Makowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Komendy Powiatowej 

Policji w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji 

w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Komendy Powiatowej Policji w 

Żurominie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ciechanowskiego 

Towarzystwa Naukowego oraz Centrum Badań Nad Ryzykami Społecznymi I Gospodarczymi 

Collegium Civitas w Warszawie. 

9. Obchody Święta 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej - 07.07.2019r.

Na początku wakacji wzięliśmy udział w obchodach Święta 5. Mazowieckiej Brygady

Obrony Terytorialnej. Warto zauważyć, że data Święta ma charakter symboliczny - tego dnia 
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rozpoczęła się jedna z największych operacja Armii Krajowej - Operacja Ostra Brama. Było 

to leż doskonała okazja do promocji naszego kierunku. 

\ W't ŻSZA SZKOŁA. ZP.WODOWA W CIECHANOWIE 

I O. Inne pr1.edsięwzięcia . 

Ponadto, przedstawiciele Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięli udział 

w poniżej wymienionych przedsięwzięciach: 

• Wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

• Udział w próbnym teście sprawności fizycznej do Policji

• Udział w obchodach I 00 rocznicy powstania Policji

4.2. Kolo Naukowe „Elektroda" 

W roku akademickim 2018/2019 Koło Naukowe „Elektroda'' liczyło ośmiu członków

studentów kierunku elektronika i telekomunikacja. Opiekunem Koła był mgr inż. Marek 
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Próchniak. W roku akademickim 2018/2019 członkowie Kora ,,Elektroda" uczestniczyli w 

dwóch wyjazdach naukowych: 

l. W dniu 17.11.2018 r. w studenci, jako obserwatorzy, brali udział w Sumo Challenge, które

odbywały się na terenie Politechniki Łódzkiej. Studenci mogli obserwować zawody robotów z 

wielu konkurencji m.in.: 

- Sumo (Mega, Standard, Mi.ni+, Micro+, Nano),

- Line Follower (standard, drag),

- Micromouse, Freestyle, Humanoid (Sprint, Sumo)

2. ElFtronic - Wilno

W kwietniu 2019 członkowie koła Elektroda brali udział w konkursie El Ftronic w Wił-

nie. 

Adrian Lewandowski, Adam Grądzki i Kamil Kaszuba - zajęli II miejsce w międzyna

rodowym konkursie, którego organizatorem jest Wydział Elektroniki i Informatyki Wileń

skiego Kolegium Technicznego w Wilnie. Był to trzeci konkurs, w którym Koło Naukowe 

,,Elektroda" brało udział i jak do tej pory był to największy sukces mławskiego Koła Nauko

wego. 

W ramach działalności Koła Naukowego „Elektroda" wykonane zostały następujące or

gynalne opracowania. 

1. Zasilacz 0-30V O- lA

Zasilacz został zmontowany i uruchomiony. Następnie przetestowane zostały jego 

wszystkie parametry. W planach jest wykonanie kilku sztuk na potrzeby kola Trzeba opraco

wać koncepcję obudowy i płyty czołowej. W czasie wykonania tego modelu studenci maj a 

możliwość zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych. 

2. Zegar NIXIE
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Jest to kolejny projekt z elektroniki „RETRO". Jako wyświetlacze zostały użyte nowe 

lampy Nixie. Z poprzedniej konstrukcji zostały wykorzystane doświadczenia. Postawiliśmy na

cisk na wykorzystanie techniki mikroprocesorowej i programowania Do opracowania zostat 

moduł kluczy wysokonapięciowych sterowanych poprzez rejestr przesuwny. Zminimalizuje to 

ilość pinów sterujących od strony procesora. 

Opracowano: 

- Przetwornicę DC/DC o napięciu wyjściowym 160V

Układ sterownika na systemie 

3. Autorski Shield do Arduino Uno- ,,LCD - pełne sterowanie''

Arduino mikro 

W związku z tym że ogólnie dostępne układy do sterowania wyświetlaczami teksto

wymi LCD nie pozwalają na pełne sterowanie tym układem ograniczając je do sterowania 4-

itowego bez możliwości wykorzystania sygnały RIW. opracowaliśmy moduł pozwaląjący na 

swobodny dostęp do wszystkich funkcji tego wyświetlacza. 

4. Moduły uniwersalne do Arduino UNO

W tym roku testowaliśmy kolejne moduły do Arduino. Pozwala to szybko testować różne spo

soby sterowania i transmisji stosowanych w układach mikroprocesorowych. 

4.1 Czujnik linii do pojazdu - Line Follower 
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Niestety koncepcja nie do końca się sprawdziła. Zbyt mała odległość detekcji linii. Za

mierzamy opracować czujniki oparte na wykorzystaniu wzmacniaczy operacyjnych z możli

wością strojenia czułości dla każdego punktu oddzielnie 

4.2 Przetwornice impulsowe podwyższające i obniżające napięcie wejściowe. 

-
. 

;. -- ·-

�-:.:... - - -·� � �-! 

• 
Układ został zmontowane i przetestowane. 

Sprawność badanych układów okazała się zadawalająca. Układy te będą stosowane w przyszł 

ych konstrukcjach. 

5. Filtr środkowo przepustowy z detektorem wartości szczytowej

Układ został zaprojektowany, zmontowany i przetestowany. 
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Układ ten jest początkiem opracowania wielopunktowego analizatora widma. Jest to projekt 

który wymaga dużych nakładów pracy i będzie rozłożony na wiele etapów. Studenci zajmą się 

kolejnymi kawałkami całego układu. 

6. Led Cubc 5x5x5

Projekt ten został wykonany w celu zmobilizowania studentów do nauki operacji na 

tablicach. Potrzebna też będzie umiejętność wykorzystania danych przechowywanych na karcie 

SD. 

4.3. Koło Naukowe Logistyk 

W roku akademickim 2018/2019 przy Zakładzie Logistyki funkcjonowało Koło 

Naukowe LOGISTYK. Opiekunem KN LOGISTYKjest dr Renata Dzik. Przewodnicząca Koła 

Naukowego Logistyk Katarzyna Mrzygłód zrezygnowała w maju 2019 roku z pełnienia tej 

funkcji z powodu przejścia na indywidualny tok studiów. W czerwcu funkcję przewodniczącej 

Kola Naukowego LOGISTYK objęła Sylwia Piotrowska. Koło liczyło początkowo 14 

studentów, obecnie liczy 2 l osób. 

W czasie roku akademickiego 2018/2019 praca członków Koła była poświęcona 

zagadnieniom związanym z teoretycznymi podstawami logistyki oraz praktycznym 

wykonaniem zdań prezentowanych w odwiedzanych zakładach pracy. Dodatkowo członkowie 

Koła Naukowego LOGISTYK brali udział: 

1. w wyjeździe na targi logistyczne TransLogistica Poland w Warszawie - listopad

2018r.
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Członkowie KN LOGISTYK w dniu 6 listopada 2018 roku mieli okazję uczestniczyć w 

szóstych targach TransLogistica Poland. Targi odbyły się w EXPO XXI Warszawa, przy ulicy 

Prądzyńskiego 12/14, a studenci mogli zapoznać się z rozwiązaniami prezentowanymi przez 

firmy działające w oparciu o zagadnienia transportu intermodalnego, fim1y transportowe, 

spedycyjne, logistyczne, porty i terminale, operatorów giełd ładunków, emitentów kart 

paliwowych, producentów systemów IT, telematycznych, monitorowania i rozliczania czasu 

pracy kierowców, systemów poboru opłat drogowych, a także fim1y oferujące ush1gi z zakresu 

obsługi celnej, doradztwa podatkowego, ubezpieczeń i finansów. 

2. w przygotowaniu stanowiska na dzień otwarty orgaznizowany w naszej Uczelni

w Ciechanowie - marzec 2019.

3. w organizowaniu Konkursu Wiedzy Logistycznej dla szkół średnich z naszego regionu

- kwiecień 2019 roku
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4. w wyjeździe organizowanym do Portu w Gdańsku DCT w Gdańsku - czerwiec

2019r.
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W dniu 14 czerwca 2019 r. studenci Koła Naukowego LOGISTYK, który funkcjonuje na 

mławskim wydziale PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie mieli okazję zwiedzić DCT 

Gdańsk S.A. oraz Port w Gdańsku. Obecni byli także wykładowcy: opiekun koła - dr Renata 
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Dzik oraz pozostali pracownicy Zakładu Logistyki-mgr Lidia Stolarczyk, mgr Piotr Balicki 

oraz mgr Karolina Dobrowolska. 

DCT w Gdańsku jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem 

kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do 

którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. 

Studenci podczas wyjazdu mogli zapoznać się z historią funkcjonowania Portu Gdańskiego 

oraz terminalu kontenerowego w Gdańsku. Mogli poszerzyć swoją wiedzę odnośnie ur1.ądzeń 

transportu morskiego, przyjrl:eć się jak odbywają się przeładunki skonteneryzowane w 

eksporcie i imporcie. 

5. W kolejnej edycji konferencji pt. Niebezpieczne zawody, organizowanej przez kierunek

Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Mławie - czerwiec 2019r. 

6. w Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Prorektora w Ciechanowie w
maju 2019r. 

• z prezentacją pt. Rozwój transportu międzynarodowego na przykładzie województwa

mazowieckiego- Sylwia Piorrowska. Anita Nitowska. Anna Dęby

oraz 

• z prezentacją pt. Zautomatyzowane Systemy Transportu Wewnętrznego - Katarzyna

Stęplewska, Mari11sz Jędrzejewski.

Publikacja ukaże się w pozycji zwartej wydanej jako materiały z seminarium.

7. Ponadto studenci Koła Naukowego LOGISTYK brali udział w wizytach studyjnych

organizowanych w zakładach pracy tj. LG w Mławie
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Wizyty studyjne w LG w Mławie pozwoliły zapoznać się członkom Kola Naukowego 

LOGISTYK z systemami infom1atycznymi wykorzystywanymi w pracy, a także poznać 

dokładnie środowisko pracy w logistyce. 

5. Ważniejsze wydarzenia z życia Zamiejscowego Wydziału

Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w 

Mławie od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 

Rok akademicki 2018/2019 był rokiem bardzo intensywnej pracy na Wydziale. 

Najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Wydziału zamieszczono poniżej. 

5.1. Spotkanie władz uczelni ze studentami I roku 

28 września 2018 roku w Auli Wydziału Zamiejscowego w Mławie odbyło się spotkania 

organizacyjne studentów pierwszego roku z J.M. Prorektorem Par1stwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Ciechanowie. Przybyli studenci mieli okazję poznać władzę Uczelni, 

przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej 

funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia BHP poprzedzające studia. Gościem 
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tegorocznego spotkania był przedstawiciel V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w 

Ciechanowie porucznik Sławomir Sarnowski. 

5.2. Inauguracja mławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

W dniu 5.10.2018 r. słuchacze mławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny 

rok akademicki. Na inauguracji pojawili się: JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. 

Leszek Zygner, Kancelrze PWSZ w Ciechanowie mgr inż. Piotr Wójcik, przedstawiciele 

lokalnych władz wraz z Panem Burmistrzem Sławomirem Kowalewskim, dyrektor Miejskiego 

Domu Kultury w Mławie Edyta Suszek, wykładowcy PWSZ w Ciechanowie oraz około stu 

słuchaczy UTW. 

Przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. ,,Jak skutecznie uczyć się języków obcych", 

który wygłosił JM Rektor PWSZ w Koninie prof. dr hab. Mirosław Pawlak. Na podstawie 

własnych doświadczeń jako naukowca i dydaktyka zajmującego się nauką języka angielskiego 

przedstawił sposoby i metody nauki języków obcych przez osoby starsze. Głos zabrali również 

dr inż. Grzegorz Koc - Prorektor PWSZ w Ciechanowie, Burmistrz Miasta Mława Sfawomir 

Kowalewski. 

Liczba osób biorących udział w wykładach i konwersatoriach utrzymuje się na podobnym 

poziomie jak w latach ubiegłych, ale cały czas wzrasta liczba osób nowych, które zapisują się

na zajęcie. W tym roku Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 180 słuchaczy. 

5.3. Delegacja Wydziału na mławskich obchodach Święta Niepodległości 
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Delegacja mławskiego Wydziału na czele z prodziekanem dr Arkadiuszem Mellerem wzięła 

udział w obchodach Święta Niepodległości w Mławie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. 

w kościele Świętej Trójcy, po której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod 

pomnik Marszałka. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas mławskich obchodów miało miejsce uroczyste 

złożenie ślubowania przez l klasę mundurową Akademickiego Centrum Kształcenia na 

sztandar Miasta Mławy i sztandar Państwowej Wyższej Szkoty Zawodowej. 

5.4. Studenci elektroniki na XI Międzynarodowych Zawodach Robotów 

Sumo Challenge 2018 

W dniach od 17 do 18 listopada 2018 r. studenci kierunku elektronika uczestniczyli w Łodzi w 

XI Mjędzynarodowych Zawodach Robotów Sumo Challenge 2018. W zawodach uczestniczyło 

blisko 230 robotów i 30 dronów. Studenci elektroniki mogli przyglądać się rywalizacji 

zespołów. W tegorocznej edy�ji zawody przebiegały w formule znanej z poprzednich edycji. 

Roboty rywalizowały w kilkunastu konkurencjach: 

ABB SUMO - zadaniem sumo robotów jest wypclmięcie przeciwnika poza ring_ Zmagania 

odbywają się w kilku klasach różniących się rozmiarami i wagą - od dużych, silnych robotów 

w klasie Mega, po maletikie roboty Nano, nieprzekraczające rozmiarami pudełka od zapałek. 

TME LINE FOLLOWER - jest to Formuła I w świecie robotów. Wygrywa ten, który 

najszybciej pokona wyznaczoną trasę. 
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MICROMOUSE - celem robota (tzw. myszy) w tej kategorii jest znalezienie możliwie 

najszybszej lub najkrótszej drogi w labiryncie_ 

rIUMANOID SPRINT - kategoria dla robotów kroczących. Z racji skomplikowanej 

konstrukcji mechanicznej zmagania te uchodzą za jedne z najtrudniejszych w świecie robotów. 

FREESTYLE - brać w niej udział może każda konstrukcja } niezależnie od wymiarów ani 

zadań, które wykonuje. Roboty oceniane są przez jury i publiczność - celem jest wzbudzenie 

zainteresowania ciekawym pomysłem na robota. 

BEAR RESCUE � zadanie polega na zlokalizowaniu w prostym labiryncie małego misia

maskotki i przetransportowaniu go w bezpieczne miejsce. 

ROBORACE - Line follower jest dla Ciebie zbyt monotonny? A co jeśli zmierzysz się w 

prawdziwym wyścigu, w którym wszystkie chwyty są dozwolone, a na raz ściga się kilka 

robotów? 

KETCHUP HOUSE - dwa roboty szukają w prostym labiryncie puszek z ketchupem. 

5.5. Finał zbiórki charytatywnej 

19 grudnia 2018 roku zakończyła się akcja charytatywna w ramach przeprowadzona na 

mławskim Wydziale, w wyniku której zbierane były zabawki, przybory szkolne (farby, mazaki, 

kredki, bloki rysunkowe), a także środki czystości. Zgromadzone przedmioty trafiły do Domu 

Dziecka w Kowalewie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, a także z naszej pomocy 

skorzystała także młoda mama, samotnie wychowująca 2-letnia córeczkę. Do dzieci trafiły 

zabawki, ubrania, artykuły szkolne, a także środki czystości. To wszystko dostarczył Święty 

Mikołaj wraz z Elfami. Dzieci odwdzięczyły się wspaniałym uśmiechem, więc było warto. 

Finał akcji odbył się 19 grudnia 2018 r .. Tego dnia studenci odwiedzili Ośrodek w Mławie i 

Dom Dziecka w Kowalewie. 
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5.6. Pogrzeb prof. Ryszarda Juszkiewicza 

15 lutego 2019 roku zmarł prof. Ryszard Juszkiewicz - prawnik, historyk, senator w I i III 

kadencji, badacz dziejów ziemi mławskiej, ale przede wszystkim pierwszy prorektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 

To dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu powstał instytut Filologiczno-Historyczny w 

Mławie, który wykształcił wielu wspaniałych filologów polskich i historyków. Profesor 

Juszkiewicz zawsze służył władzom i pracownikom uczelni wsparciem, doświadczeniem i 

radą. Prawie rok wcześniej, bo 26 lutego 2018 r. w murach Zamiejscowego Wydziału 

Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie świętowaliśmy Jego 90. 

urodziny połączone z 50-Jeciemjego działalności naukowej. 

Podczas pogrzebu 23 lutego 2019 r. prof. Ryszarda Juszkiewcza żegnały tłumy mławian, 

wicemarszałek Senatu Adam Bielan, senator Jan Maria Jackowski, posłanka Anna Cicholska., 

a także władze uczelni oraz władze Zamiejscowego Wydziału. 
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5.7. Promocja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Zespole Szkól 

Samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz w Liceum Ogólnokształcące 

im. Władysława Orkana w Bieżuniu 

4 kwietnia i 24 maja wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: dr Rafał Panfil, dr 

Arkadiusz Meller oraz ppłk Straży Granicznej Zdzisław Smardzewski odwiedzili Zespól Szkół 

Samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Or

kana w Bieżuniu, gdzie mieli przyjemność spotkać się z kadetami innowacji mundurowej. Spo

tkanie stało się okazją do zaprezentowania oferty dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Ciechanowie, a szczególnie kierunków studiów obecnych na naszym Wydziale. 

Z ogromnym zainteresowaniem spotkały się blisko 2-godzinne warsztaty kryminalistycznej 

przeprowadzone przez eksperta w tej dziedzinie pana ppłk Straży Granicznej Zdzisława Smar

dzewskiego. Przybliżył on tematykę kryminologii i kryminalistyk.i, czyli zajęć prowadzonych 

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Młodzież miała okazję między innymi poznać tech

niki zbierania odcisków palców, metod zabezpieczania miejsca zdarzenia czy sposobów two

rzenia portretów pamięciowych. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do zajęć prowadzo

nych przez pana Zdzisława Smardzewskiego, a najaktywniejsi zostali nagrodzeni upominkami. 

Zajęcia, w których mogli uczestniczyć kadeci innowacji mundurowej to tylko zaledwie nie

wielka część, tego co w rantach zajęć praktycznych czekach ich na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne. 
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5.8. Sukces studentów elektroniki podczas międzynarodowego konkursu 

Adrian Lewandowski, Adam Grądzki i Kamil Kaszuba - studenci Elektroniki i Telekomunika

cji zajęli II miejsce w międzynarodowym konkursie trwającym od 10 do 12 kwietnia 2019 r., 

którego organizatorem jest Wydział Elektroniki i lnfonnatyki Wileńskiego Kolegium Tech

nicznego w Wilnie. 

To już tradycja, że wiosną każdego roku studenci Elektroniki i Telekomunikacji biorą udział 

w konkursie ElFtronic. Na Litwę pojechało trzech studentów: Adrian Lewandowski, Adam 

Grądzki i Kamil Kaszuba, którzy reprezentowali nasz wydział po raz drugi. W 2018 roku stu

dentom nie dopisało szczęście i z Litwy wrócili z piątym miejscem. W tym roku zdobyli zasłu

żone drugie miejsce ustępując tylko studentom z Łotwy, a pokonując sześć im1ych drużyn. Po

nadto Adrian Lewandowski i Adam Grądzki zostali najlepszymi zawodnikami w swoich kon

kurencjach. Adam Grądzki okazał się bezkonkurencyjny w pomiarach elektronicznych, a Ad

rian Lewandowski nie miał sobie równych w lutowaniu układów elektronicznych. Zgodnie 

z zasadami konkursu studenci walczyli o punkty rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne. 
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Tegoroczna rywalizacja była wyjątkowo zacięta, również poziom konkursu był bardzo wysoki. 

O sukcesie decydowały ułamki punktów. Niewiele brakowało, by nasi studenci znaleźli się na 

najwyższym stopniu podium. 

W elektronicznych zmaganiach na Litwie oprócz druiyny z Polski wzięły udział zespoły m.in. 

z Gruzji, Białorusi, Łotwy i Litwy. 

5.9. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy logistycznej i uroczyste otwarcie 
pracowni procesów logistyczno-transportowych 

Miniony rok akademicki był szczególny dla najmłodszego kierunku na mławskim Wydziale 

jakim jest logistyka. W dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydziału Elektroniki, Dzienni

karstwa i Technik Multimedialnych PWSZ w Mławie odbył się Konkurs Wiedzy Logistycznej 

zorganizowany przez Zakład Logistyki. 

Konkurs Wiedzy Logistycznej spotkał się z dużym zainteresowaniem szkół ponatlgimnazjal

nych., gdyż swój udział w konkursie zgłosiło 8 placówek (ok. 70 uczniów). 

Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch etapach. I etap dotyczył wiedzy teoretycznej. Uczest

nicy konkursu pisali test jednokrotnego wyboru, który obejmował 30 pytań zamkniętych. Do II 

etapu zakwalifikowało się 25 uczestników konkursu z najlepszymi wynikami uzyskanymi z 

testu. W II etapie uczniowie sprawdzali swoje umiejętności praktyczne. 

W trakcie przerw uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi systemami informatycznymi 

stosowanymi w branży TSL (Qguar WMS PRO, Qguar MES, Qguar TMS). Systemy te były 
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prezentowane w nowej pracowni procesów logistyczno-transportowych, którymi dysponuje 

Zakład Logistyki w Mławie. 

Wyniki Konkursu Wiedzy Logistycznej; 

I miejsce zajął Piotr Kołakowski uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mławie, 

II miejsce zajął Kamil Kuźmi11ski z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, 

III miejsce zajął Damian Grzelak z Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Cie

chanowie. 

Ranking szkól po Il etapach: 

l. Zespół Szkół nr l im. gen. J. Bema w Ciechanowie - 98,6 pkt.,

2. Zespół Szkół Zawodowych nr I w Ostrołęce - 95,2 pkt.,

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mławie - 89,6 pkt.

Kon.kurs Wiedzy Logistycznej zakończył się uroczystym wręczeniem pucharów, nagród i dy

plomów przez Dziekana WEDiTM w Mławie dr inż. Andrzeja Kometę, Prodziekana dr Arka

diusza Mellera oraz kierownika Zakładu Logistyki dr Renatę Dzik i pozostałych pracowników 

tego zakładu. 

Należy dodać, że konkurs był wspierany finansowo przez następujące firmy: IPP Sp. z o.o. z 

grupy T4B w Ciechanowie, Delta Electronics (Poland) Sp. z o.o. z Warszawy i firma Lubaz Sp. 

z o.o. sp. k. z Wieczfni Kościelnej. 

--

__ , 
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5.10. Wizyta studyjna nauczycieli akademickich i studentów kierunku 
logistyka w zakładzie produkcyjnym LG Electronics w Mławie 

13 kwietnia studenci kierunku Logistyka, realizowanego na mławskim wydziale PWSZ, wraz 

z wykładowcami: mgr Piotrem Balickim, mgr Lidią Stolarczyk, mgr Karoliną Dobrowolską i 

dr Arkadiuszem Mellerem uczestniczyli w wizycie studyjnej w LG Electronics Mława. W 

ramach zajęć praktycznych studenci mogli zapoznać się z łańcuchem dostaw, gospodarką 

magazynową i procesem spedycji. Studenci, dzięki tym zajęciom, niewątpliwie poszerzyli 

swoją wiedzę o niezwykle ważny aspekt praktyczny, przydatny w ich dalszej karierze 

zawodowej. 

5.11. Zawody Strzeleckie o Puchar Dziekana 

21 maja odbyły się Zawody strzeleckie o Puchar Dziekana. Juwenaliowy Turniej Strzelecki o 

puchar Dziekana Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 

Multimedialnych w Mławie. 
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Klasyfikacja generalna (przy uwzględnieniu wszystkich dyscypliny tj. strzelanie, rzut 

granatem, pierwsza pomoc) 

Indywidualnie: 

I . Michał Kołakowski, kierunek pielęgniarstwo 

2. Mateusz Dobies, n Zespół LO Bieżuń

3. Łukasz Wojciechowski, kierunek mechanika i budowa maszyn

Drużynowo: 

I. U Zespół LO Bieżuń

2. Zespół Szkół nr J w Płońsku

3. I Zespół LO Bieżuń

Najlepszy strzelec: Piotr Kuskowski, 

Najlepszy w rzucie granatem: Mateusz Dobies, II Zespół LO Bieżuń 

Najlepsza c:ł.ruzyna w pierwszej pomocy: reprezentacja ZST w Ciechanowie 

Najlepsza drużyna w strzelaniu: 11Jw1aki 11 

- Dział fT PWSZ w Ciechanowie. 

5.12. Obóz szkoleniowo-taktyczny SecurityCamp'I9 

W dniach 20.05.20 l 9 - 24.05.2019 r. odbyła się ju.ż czwarta edycja obozu szkoleniowo

taktycznego Securi tyCamp' 19 dla członków Organizacji Sportowej Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. Najważniejszym jego celem było ukształtowanie i rozwinięcie praktycznych 

umiejętności niezbędnych w trakcie bezpośrednich działań militarnych w zróżnicowanym 

środowisku: w lesie (zielona taktyka) oraz w terenie zurbanizowanym (czama taktyka). 

Ponadto
) 

niektórzy uczestniczy mieli okazję doświadczyć niezwykle trudnej roli dowódcy 

drużyny, a w ostatni dzień obozu wszyscy wzięli udział w grze wojennej. Przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane w Lidzbarku. 
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5.13. Wizyta studyjna studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Zakładzie 

Karnym w Działdowie 

Studenci kiemnku Bezpieczetistwo wewnętrznego, w ramach zajęć praktycznych, w dniu 31 

maja 2019 roku złożyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Iławie Oddziale Zewnętrznym 

w Działdowie. Studenci zapoznali się ze specyfiką pracy i zadaniami realizowanymi przez 

funkcjonariuszy Służby Więziennej. Studenci mogli zapoznać także się z: wszystkimi procedu

rami związanym.i z przyjęciem osadzonego skierowanego do odbywania kary pozbawienia wol

ności oraz zapoznać się z warunkami w jakich przebywają osadzeni i jak przebiega proces re

socjalizacji. Wizyta ta była możliwa dzięki uprzejmości Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego 

w Iławie ppłk Marka Bartnickiego, który osobiście oprowadzał studentów i opiekunów: dr Ka

tarzyną Jabłonowską i dr Arkadiuszem Mellerem po Zakładzie Karnym. Wyrazy podziękowa

nia należą się również wszystkim funkcjonariuszom SłUżby Więziennej za swój poświęcony 

czas. 
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5.14. Wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS+ 

W dniach od 5 do 8 cze1wca dziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i 

Technik Multimedialnych w Mławie - dr inż. Andrzej Korneta, dr Arkadiusz Meller -

prodziekan oraz mgr Katarzyna Wiśniewska- kierownik dziekanatu wzięli udział w programie 

wymiany międzynarodow�j ERASMUS+ przeznaczonej dla pracowników wyższych uczelni. 

Mławska delegacja przez 4 dni przebywała na Słowacji, gdzie uczestniczyła w poznawaniu 

Uniwersytetu Żylińskiego, uniwersyteckiego parku technologicznego, a także zakładów 

motoryzacyjnych Kia Motors usytuowanych w pobliżu Żyliny. Mławską delegację opiekował 

się prof. Michał Zabovsky pracujący na Uniwersytecie w Żylinie oraz pracujący dla 

uniwersyteckiego parku technologicznego. Wizyta stała się ok�ją do wymiany doświadczeń 

dydaktycznych, naukowych, a także okazją do nawiązania współpracy polegającej na 

możliwości kierowania studentów elektroniki, logistykj i bezpieczeństwa wewnętrznego do 

realizowania praktyk zawodowych w Żylinie. 
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- safe City Lab
.... -

5.15. Pólnocnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa 

11 czerwca 2019 roku odbyło się Północnomazowieckie Fornm Bezpieczeństwa. Było to 

największe regionalne wydarzenie poświęcone bezpiecze11stwu. które odbyło się na Naszej 

Uczelni. W Forum wzięło udział ponad 100 uczestników, 13 prelegentów, 9 komend Policji, 5 

jednostek samorządu terytorialnego i 5 wyższych uczelni. Głównym celem tego 

przedsięwzięcia była wymiana poglądów na temat poziomu bezpieczeństwa w naszym 

regionie, w kontekście sytuacji w kraju i na świecie. Ponadto, intencją organizatorów było 

wzmocnienie współpracy pomiędzy Zakładem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie a otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Wśród organizatorów Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa znaleźli się 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Mławie, 

Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Starostwa Powiatowego w Żurominie, Urzędu Miasta 

Mława, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji w 

Makowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Komendy Powiatowej 

Policji w Płońsku, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji 
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w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Komendy Powiatowej Policji w 

Żurominie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ciechanowskiego 

Towarzystwa Naukowego oraz Centrum Badań Nad Ryzykami Społecznymi I Gospodarczymi 

Collegium Civitas w Warszawie. 

. -� ., ., .-· . 

8EZPIECZEŃS1WO 
WEWNĘTRZNE 

. rei i :- • .
l .· 

' . 

PÓŁNOCNOMAZO'WIECKIE 

FOR UM BE ZP IECZE ŃSTWA 20 19 

5.16. Obchody Święta 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 

7 lipca przedstawiciele Wydziału: ppłk Zdzisław Smardzewski oraz st. kpt. Jacek Dryll wzięli 

udział p w obchodach Święta 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie„

Było to doskonała okazja do promocji kienmku bezpieczeństwo wewnętrzne. 
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5.17. Uroczystości 100-lecia polskiej Policji 

26 lipca w auli mławskiego oddziału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, 

bowiem wraz z nimi przypadła również szczególna, setna rocznica powstania tej fonnacji w 

Polsce. 

Uroczystości w Mławie rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym Matki Bożej 

Królowej Polski. Następnie uczestnicy udali się do budynku PWSZ, gdzie w auli im. kom. 

Apoloniusza Strzeleckiego odbyły się oficjalne obchody. Rozpoczął je odśpiewany przez 

wszystkich zgromadzonych hymn Polski. Po nim insp. Artur Ryfiński - Komendant Powiatowy 

Policji w Mławie oraz jego zastępca, podinsp. Krzysztof Hincman, złożyli kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą komisarza Apoloniusza Strzeleckiego, pierwszego Komendanta Powiatowego 

Policji Państwowej Powiatu Mławskiego. Tu.ż po tym nastąpiło wręczenie odznaczeń oraz 

aktów mianowania na wyższy stopień. Następnie odbyła się prelekcja pt. ,.Policjanci i złodzieje 

czyli przestępczość w II Rzeczypospolitej", którą wygłosił prodziekan mławskiego Wydziału 

dr Arkadiusz Meller. Po nim głos zabrał podinsp. Piotr Mitter - naczelnik Wydziału Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Przedstawił on zebranym na sali słuchaczom 

historię przedwojennej policji na terenie powiatu mławskiego. 
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5.18. Promocja Uczelni przez pracowników Wydziału w mediach 

We wrześniu 2018 roku przedstawiciele Wydziału: dr Arkadiusz Meller, dr Rafał Panfil, dr 

Renata Dzik, mgr Zdzisław Smardzewski uczestniczyli w szeregu działań promocyjnych 

występując i udzielając wywiadów dla Radia7, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a także 

,,Pulsu Ciechanowa". 

MAGAZYN OPINU ZIEMl ClliCf:lANOWSKlEJ 
--

- -

www.pulsciechanowa.pl 

,acli<> 

6. Baza lokalowa mławskiego Wydziału

Bazę materialną Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa 

Multimedialnych w Mławie stanowi: 

Technik 

1) obiekt przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie wybudowany ze środków ZPORR - kubatura

9200m3, pow. użytkowa 2000 m2

2) działka o powierzchnj 0,81 ha położona przy ul. Warszawskiej 52.

DZIEKAN 
re 111stwowej Uczelni Zav.ooowe] 

,m 1i,,,�cgo Moscicklego w Ciechanowie 
Filii w Mławie

\I y,J:-1<•�1 r muk Tectmicmych i S� • 

V�-�-"� 
ur ,mt Andrze1 'K5rrie1a 
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Pełnomocnik Rektora ds. sportu 

mgr Mirosław Boniakowski 

Ciechanów, 21.08.2019 r. 

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rektora 

do spraw sportu 

za okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 

Przygotowując się do inauguracji rok.u akademickiego 2018/2019, 

dokonałem rezerwacji obiektów sportowych na potrzeby zajęć z wychowania 

fizycznego i innych zajęć fakultatywnych. Były to: m.in. obiekty należące do 

MOSiR w Ciechanowie, sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 1 w Ciechariowie, 

siłownia uczelniana. Brałem udział przy przygotowaniu programu zajęć dla 

poszczególnych grup z wychowania fizycznego i ich przydziału dla 

instruktorów. 

Przeprowadziłem inwentaryzację sprzętu sportowego. Sporządziłem listę 

urząd.zeń sportowych do zdjęcia z ewidencji z powodu wyeksploatowania. 

Po konsultacjach z instruktorami wychowania fizycznego dokonałem 

zakupu brakującego sprzętu sportowego. 

W roku akademickim 2018/2019 byłem 

współorganizatorem wielu imprez sportowych 

organizowanych w naszej Uczelni. Były tom.in.: 

organizatorem bądź 

turniejów cyklicznie

• VIII Turniej w wyciskaniu na ławeczce leżąc kobiet i mężczyzn -

4.04.2019 r.

• VI Uczelniany Twniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo PWSZ

w Ciechanowie - 10.04.2019 r.



Mława, dn. 29.11.2019 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W 

CIECHANOWIE DS. UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ZA ROK 

AKADEMICKI 2018/2019 

Pełnomocnikiem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ds. 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 22 września 2017 roku jest dr Arkadiusz Meller -

Prodziekan Zamiejscowego Wydziahl Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych 

w Mławie. 

Od l marca 2017 roku mławski Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) wchodzi w 

struk-tury Miejskiego Dornu Kultury. W dniu 5.10.2018 r. słuchacze mławskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Na uroczystej inauguracji Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Mławie pojawili się: JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek 

Zygner, Kanclerz PWSZ w Ciechanowie mgr inż. Piotr Wójcik, przedstawiciele lokalnych 

władz wraz z Panem Burmistrzem Sławomirem Kowalewskim, dyrektor Mi�jskiego Domu 

Kultury w Mławie Edyta Suszek, wykładowcy PWSZ w Ciechanowie oraz około stu słuchaczy 

UTW. Zgromadzeni wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt . .,Jak skutecznie uczyć się 

języków obcych'\ który wygłosił JM Rektor PWSZ w Koninie prof dr hab. Mirosław Pawlak. 

Na podstawie własnych doświadczeń jako naukowca i dydaktyka ząjmującego się naukąjęzyka 

angielskiego przedstawił sposoby i metody nauki języków obcych przez osoby starsze. 

20 grudnia 2018 roku w auli Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i 

Technik Multimedialnych w Mławie przy pomocy w organizaqji ze strony Akademickiego 

Centrum Kształcenia odbyło się spotkanie wigilijne dla słuchaczy UTW, w którym wzięli 

udział przedstawiciele władz Uczelni. Przedstawiciele władz Uczelni, na czele z Jego 
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Magnificencją wzięli udział w uroczystym balu UTW, który odbyJ się 23 lutego 2018 roku w 

Mławie. 

W roku akademickim 2018/2019 wykłady z literatury oraz historii odbywały się 

zarówno Sali Papieskiej Muzeum Ziemi Zawkrzeliskiej w Mławie jaki w kinie „Kosmos'' 

Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 

W roku akademickim 2018/2019 przeprowadzono łącznie 40 wykładów "''Ygłoszonych 

przez wykładowców Pa.6stwuwej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanovvie oraz osoby 

współpracujące z Uczelnią i Miejskim Domem Kul1.ury w Mławie. Słuchaczami mławskiego 

UTW w roku akademickim 2018/2019 było ok. 180 osób. 

Opracował: 

Dr Arkadiusz Jvleller 

� A- �o;EKA� (/(t/· e l .wodowJ . I 
im-�nacago os cki c7t$ Cieci nO\\I fJ . 

F1lllwMlaw1e 
Wy�zialu t11ult TeGhni�rwch I Spolecznyci, 

dr Atlrodiusz Meller
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Sylwester Czaplicł(i 
Kierownik Działu Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej 

Państwowi! Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie 

Ciechanów, 2019-11-27 

J. M. Rektor

Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner 

Sprawozdanie 

z działalności Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus+ I Współpracy z Zagranicą 
(do 30 wr:ześnia 2019) oraz Kierownika Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej (od 01 

października 2019) 

W roku akademickim 2018/2019, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie uczestniczyła w 
projektach wymiany międzynarodowej studentów i pracowników: projektach Erasmus+ oraz PO WER 
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Zrealizowane zadania w roku akademickim 2017/2018 to: 
1. Przygotowanie wniosków na kolejny rok akademicki
2. Rozliczenie bieżących wniosków
3. Spotkania i inne działania mające na celu pozyskanie nowych uczelni partnerskich
4. Mobilność pracowników
5. Koordynacja działań zwiąianych z przyjmowaniem studentów z zagranicy.
6. Udział w szkoleniach dla koordynatorów
7. Promocja programu Erasmus+
8. Pozostałe działania Koordynatora ds. Współpracy z zagranicą

Ad. 1. Przygotowanie wniosków na rok akademicki 2018/2019 

Przygotowano wnioski ERASMUS+ oraz PO WER, pnesłano je do Agencji Narodowej. Oba wnióski 
zostały pozytywnie ocenione I zatwierdzone do realizacji. 

Kwota 
Dofinansowanie Erasmus+ 2019 dofinansowania 

SMS -wyjazdy studentów na studia 18 900€ 

SMP- wyjazdy studentów na praktyki 8250€ 

STA-wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dla stu�dentów 7410€ 

STT - wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych 
WO - wsparcie organizacyjne 

Sytwester Cuplldd 

Kierownik Dliatu NnL!�I I Wi;pólpr.1cy Mlędiynatodowej 
Państwowa Uu'.elr,in l4wodowa Im. I. Mo.śckklego w Cl•�hanowle 

8645€ 

8 750{ 

tel. +48 '784 578 524 
WW'YJ"ll.UIW:l!!.w,! 

sylw"'5�er.�pli�i@pullm.adu.pl 
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Ad. 2. Rozllczenle bieiących wniosków 

Wszystkie realizowane i zamknięte projekty zostały rozliczone. Raport za rok 2018 został zatwierdzony 
i pozytywnie zweryfikowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. 

Na bieżąco są również składane raporty okresowe. 

Ad. 3. Spotkania i Inne działania mające na celu pozyskanie nowych uczelni partnerskich 

W październiku 2019 prof. Korneta spotkał się z priedstawicielami Kolegjum Mariampole, uczelni 
współpracującej z PUZIM Ciechanów, gdzie omawiano możliwość zacieśnienia współpracy. Podjęto 
także korespondencję a takie spotkania z przedstawicielami nowych uczelni, które mogą zostać 
nowymi uczelniami partnerskimi PUZIM w Ciechanowie. 

W mlnionym roku podpisaliśmy 4 nowe umowy, które poszerzają możliwość wyjazdów dla Z!:lrówno 
kadry jak i studentów. Wśród nowych umów pojawiły się uczelnie z: 

Niemiec, University of Wurzburg - kierunek Historia (umowa dla pracowników dydaktycznych) 

Rumunii (Spiru Ha ret University- kierunek Business Administration), 

Hiszpanii (University of Oviedo) - kierunek Pedagogika 

Bułgarii (Vasil Levski National Military Universlty) - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzhe 

Zawarcie umów możliwe było dzięki osobistemu zaangażowaniu pracowników PUZIM w Ciechanowie. 

Ad. 4 Mobilność pracowników oraz studentów 

W minionym roku z możliwości wvjazdu zagranicznego skorzystało sześcioro pracowników uczelni. 
Wśród studentów nie znalazł się nikt, kto wvjechał zagranicę. Pracownicy skorzystali z finansowania z 
umów z roku 2018. Wyczerpano jednocześnie w 100% przyznaną pulę na wvjazdy dla pracowników z 
umowy z 2018 roku. 

Wyjazdy pracowników: 
Bułgaria: 2 pracowników dydaktycznych 
Hiszpania: 1 pracownik dydaktyczny 
Słowacja: 3 pracowników dydaktycinych 

Ad. 5. Koordynacja działań związanych z przyjmowaniem studentów z zagranicy. 

W roku akademickim 2018/2019 na uczelni studiowało dwoje studentów z Turcji (1 student w 
semestrze zimowym i jedna studentka w semestrze letnim). Wszyscy kształcą się na Kierunku 
Pielęgniarstwo. 

Przybyłym studentom zapewnia się opiekę i szczególną pomoc w pierwszych dniach pobytu kiedy 
student musi zorganizować swój pobyt na uczelni. 

Ad. 6. Udział w szkoleniach dla koordynatorów 

Wraz z przejęciem przez nowego Pełnomocnika obowiązków Koordynatora ds. Erasmus+, brałem 
udział w szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję. Ich celem było zaznajomienie z 
zasadami działania programu Erasmus+ i jego charakterystyki. 

Sylwesll!r C:i,plldli 
Kierownik OzlahJ Nauki I Wsp6lp111q Międzynarodowej 
Państwowa Uezelrll• Zz!w,;,dQWII Im. I. Mokleklego w Clecl,�nowiu 

tel. ·M3 784 S78 S24 
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Ad. 7. Konferencja w Lizbonie 

lmpact of Erasmus+ on lnternationalisation of HE and VET institutions. W maju 2019 roku Petnornocnik 
Rektora ds. Erasmus+ został zakwalifikowany i wziął udział w konferencji podsumowującej wpływ 
programu Erasmus+ na umiędzynarodowienie uczelni zawodowych i szkolnictwa zawodowego. Polska 
była reprezentowana przez pnedstawicieli biura FRSE z Warszawy oraz koordynatorów ds. Erasmus+ 
z 4 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce, w tym z Ciechanowa. 

Po konferencji powstał dokument podsumowujący wnioski z konferencji. Jest on dostępny pod 
adresem: https://3fd1c45-albc-4flf·aac2-
cfea164b4cf9.filesusr.com/ugd/6460ce 292908ec349240cfadc7010403bca754.pdf 

Ad. 8. Pozostałe działania Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej. 

W październiku 2019 roku na naszej uczelni gościliśmy dwie przedstawicielki wydziału Zdrowia i 
Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Assena Zlatarova w Burgas. Galina Terzieva oraz Zlatinka Georgi�va 
przeprowadziły szereg rozmów z wtadiami wydziału, pracownikami, zwiedziły uczelnię, Szpital 
Wojewódzki w Ciechanowie oraz wzięły udział w inauguracji Roku Akademickiego. W ramach 
współpracy otrzymaliśmy również zaproszenie na konferencję medyczną do Bułgarii. 

W lipcu 2019 roku otnymaliśmy informację z Uniwersytetu w Oviedo w Hiszpanii. Projekt Partnerstwa 
Strategicznego złożony przez naszego partnera z Hiszpanii zyskał akceptację Hiszpańsldej Agencji 
Programu Erasmus+ i od września 2019 projekt będzie realizowany przez Uniwersytet w Oviedo wraz 
z partnerami w samej Hiszpanii, Włoszech i Finlandii oraz naszym. 

W ramach projektu każdy z partnerów zaprezentuje dobre praktyki zatrudhiania swoich dorosłych 
absolwentów. W październiku I listopadzie 2019 roku pierwsze spotkania odbyły się w Hiszpanii, w 
których łącznie udział wzięło 5 osób. W kwietniu i maju 2020 roku odbędzie się kolejny cykl spotkań. 
Tym razem gospodarzem będzie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie. 

W październiku 2019 roku otrzymaliśmy zgłoszenie 5 studentów z Bułgarii na praktyki w ramach 
programu Erasmus+. Studenci pnyjadą do Ciechanowa w lutym 2020 roku. Wraz z dr Rafałem Panfilem 
organizujemy tyrn studentom praktyki zawodowe, które odbędą oni na terenie Ciechanowa. 

W kwietniu 2019 zgłosił się do nas również Augustas Verbickas - student z Litwy, z Vilniaus kolegija 
University of Applied Science. Przy pomocy pana Sebastiana Daleckiego zorganizowaliśmy temu 
studentowi praktyki zawodowe w firmie T4B. 

Sylwester Czaplicki 
kl@rownlk Działu Nauki i W.spółprao;y MledzynaradoweJ 

Państwow� Uc:zelnla lawodowo Im. I. Mościckiego w Cleth,nowle 

at:t' &1/J)
,,iy1wester Czaplicki 

tel. +48 734 578 S1A 
wwy1.puzrm.rrlu

.1
cł 

$ylwoster.czaplltl\l@ipuzlm.cdu.pl 



Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej 

Sekcja Nauki i Wydawnictw 

PUZIM w Ciechanowie 

/w miejscu/ 

Ciechanów; 27.11.2019 .r. 

JM Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Prof. dr hab. Leszek Zygner 

Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa uczelnianego 

za rok 2018/2019 

I. W roku 2018/2019 zostały wydane następujące publikacje:

1. Urząd prymasa w Polsce. Geneza - Oddziaływanie - Znaczenie, pod red.

W. Graczyka., J.M. Marszalskiej i L. Zygnera

2. Żydzi na północnym Mazowszu (1815-1945), pod red. L. Zygnera

3. Święty Stanisław Kostka-perspektywa Ko.fciola powszechnego i płockiego, pod red.

R. Lolo.

4. Aktywnolć naukowa mlodziety akademickiej. Forum Studenckie V. pod red. O. Koca.

5. ,,Studia Mazowieckie" 2018, nr 1�4 (w tym nr jubileuszowy ku czci prof. Ryszarda

Juszkiewicza).

6. Informator uczelniany (współpraca z Biurem Karier w zakresie nowej koncep�ji

graficzno-merytorycznej).

7. Dylematy i wyzwania ekonomii w gospodarce rynkowej XXI wieku. pod red.

E. Gąsiorowskiej i K. Szymańskiej.

II. Nawiązano współpracę wydawniczą z następującymi podmiotami:

l. Firmą .,Pergamin" Anna Granczka z Łodzi- umowa komisu na sprzedaż książek

wydawanych przez naszą uczelnię;



2. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku (obecnie Mazowiecką Uczelnią

Publiczną w Płocku) - umowa o współpracy edytorskiej na współwydawanie

czasopisma naukowego „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego";

3. Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów - współpraca w ramach

wymiany publikacji pomiędzy naszą uczelnią a LTN w Łomży.

m. Dystrybucja książek

l .  W roku 2018/2019 sprzedano w ramach zamówień bezpośrednich (mailowych, 

telefonicznych, osobistych) on:iz w ramach komisu książki na łączną kwotę: 3240 zł -

łącznie 100 egz. 

2. Przekazano do Biblioteki Narodowej i bibliotek uprawnionych ustawowo

obowiązkowe egzemplarze biblioteczne (po 17 egz. każdego z tytułów posiadających

nr ISBN).

3. Przekazano nieodpłatnie egzemplarze poszczególnych publikacji w celach

promocyjnych osobom zainteresowanym (m.in. uczestnikom Seminarium „Aktywność

Naukowa Młodzieży Akademickiej", kandydatom na studia w ramach dni otwartych

uczelni i in.).

IV. Rada Wydawnicza

I. Odbyły się dwa posiedzenia Rady Wydawniczej (28 listopada 2018 r. i 20 listopada

br.).

• . • ' �
A 
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sam. ret ds. nauki I ydawmctw
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mgr Iwona Szwejkowska 

Kierownik Działu Rozwoju 

Ciechanów, 02 grudnia 2019 roku 

JM Rektor PWSZ w Ciechanowie 

dr hab. Leszek Zygner 

profesor nadzwyczajny 

Sprawozdanie z d.zialaJności Działu Rozwoju (do 01.10.2019 r. Działu współpracy 

z otoczeniem społeczno- gospodarczym, Biuto ds. pozyskiwania środków zewnętrmych 

i realizacji projektów, Akademickie Biuro Karier) 

za rok akademicki 2018/2019 

Dział współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym zajmował się w roku akademickim 

2018/2019 realizacją projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Znwodowych''- f, li, IV i VI NABÓR. 

Informacje o projekcie 

Projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych" dla kierunków studiów o profilu praktycznym, zakłada udział maksymalnie 7.000 

studentów w skali kraju, którzy w ramach działa6 uczelni wspru1ych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6 miesięcznych 

praktyk zawodowych. Środki finansowe na realizację zadar1 w ramach programu praktyk 

pochodzą ze środków finansowych ujętych w cz. 38 budżetu państwa - szkolnictwo wyższe 

( 15,72% środków) oraz z budżetu środków europejskich (84.28%) w ramach projektu 

pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. .,Program praktyk zawodowych 

w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" (Działanie 3.1 ). realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (numer wniosku 

o dofinansowanie POWR.03.0 I .00-00-P002/l 5).
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Przewidywane główne rezultaty projektu 

Oś (działanie) w PO WER, z której finansowany jest Projekt: Podniesienie kompetencji 

osób uczestniczących w edukacji ną poziomic wyższym, odpowiadających potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

}i> Wypracowanie systemowego rozwiązania realizacji sześciomiesięcznych praktyk 

zawodowych na kierw1kach o profilu praktycznym. 

:,, Wzrost kompetencji praktycznych, adekwatnych do efektu kształcenia na poszczególnych 

kienmkach, studentów objętych systemem 6-miesięcznych praktyk, który przełoży się na 

możliwość lepszego odnalezienia się na rynku pracy. 

>-" Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaangażowania przedsiębiorców 

w realizację i tworzenie programów kształcenia dla profili praktycznych, 

a w konsekwencji - stworzenia kadr dla przedsiębiorstw. 

Realizacja projektu PWSZ w Ciechanowie 

Pilotażowe sześciomiesięczne praktyki zawodowe w PWSZ w Ciechanowie, 

rozpoczęły się w roku akademickim 2016/2017, po pozytywnym zaopiniowaniu i przyjęciu 

do realizacji przez Senat PWSZ w Ciechanowie, uchwałą nr 6/V /2016 z dnia 23 listopada 

2016 roku, zlecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zlecenie dotyczyło 

realizacji projektu „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PWSZ w Ciechanowie. w roku akademickim 2018/2019 kontynuowało I, II, IV 

i rozpoczęło Vl nabór. W dniu 30.08.2019 roku ostatni nabór został zakof1czony. Łącznie 

złożyliśmy ofertę do MNiSW na realizację praktyk zawodowych w projekcie przez 669 

studentów, wa1tość dofinansowania projektu to kwota około 12 milionów złotych 

(11.957.223,44 zł). Praktykę zakończyło 633 studentów I NABÓR- 218 osób, 11 NABÓR-

163 osoby, IV NABÓR- 63 osoby, VI NABÓR- 189 osób. W przypadku każdej z umów 

podpisywane były aneksy dostosowujące wtiowę do zmieniającej się liczby uczestników. 

Każdy z naborów projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych" wymagał nowego angażowania sił i środków Uczelni, w celu 

tworzenia nowych dokumentów, oddzielnego rozlicz-ania1 promocji, składania oddzielnych 

sprawozda11. i wielu innych czynności związanych z obsługą oddzielną każdej tury projektu. 
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Realizacja projektu wymagała współdziałania wielu osób z różnych komórek 

organizacyjnych PWSZ w Ciechanowie, główne z nich to 

./ Pełi1omocnik Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych w Paf1stwowych Wyższych

Szkołach Zawodowych; powołany zarządzeniem nr 60/2016 Rektora PWSZ

w Ciechanowie z dnia 15 grudnia 2016 roku,

./ Dział Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym, powołany zarządzeniem

nr 61/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,

z dnia 21 grudnia 2016 roku,

./ Zespół ds. realizacji projektu „Program Praktyk Zawodowych w PWSZ", powołany

zarządzeniem nr 9/2017 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 13 lutego 2017 roku

Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczego, czyli z finnami/instytucjruni,

w których realizowane były pilotażowe sześciomiesi9czne praktyki systematycznie się 

rozwijała, podpisano 191 umów w ramach projektu z 11 7 zakładami pracy z terenu 

województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. 

Kierunki uczestniczące w projekcie według wydziałów: 

Wydział Inżynierii i Ekonomii - WIE: 

I. Ekonomia

2. Informatyka

3. Inżynieria Środowiska

4. Mechanika i Budowa Maszyn

5. Rolnictwo

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych - WOZiNH, aktualnie 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk SpołecznycJ1: 

1. Pedagogika

2. Praca Socjalna

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych -

WEDiTM; aktualnie Wydział Nauk Technicznych i Społecznych Filia PUZ w Mławie 

I. Bezpieczeństwo Wewnętrzne

2. Logistyka

Zbiorcze informacje dotyczące liczby uczestników pro,jektu 
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Bardzo duże zainteresowanie studentów PWSZ w Ciechanowie, uczestnictwem 

w pilotażowych sześciomiesięcznych praktykach zawodowych. było głównym powodem 

przystępowania do kolejnych naborów w projekcie. 

Liczba miejsc do odbywania praktyk w ramach projektu, zgłoszona we wnioskach 

rekrutacyjnych z firm. była dużo większa od liczby studentów uczestniczących w projekcie. 

Tab. I. Zbiorcze informacje dotyczące liczby studentów, którzy zrealizowali praktyki 
zawodowe w ramach I i II, IV i VI tury projektu realizowa11cgo PWSZ w Ciechanowie 

PWSZ w Ciechanowie ITURA li TURA IV TURA VI TURA Razem 

Kierunki studiów, na Liczba Liczba Liczba Liczba 
których realizowany studentów studentów studentów Liczba studentów studentów 

Lp jest system 6- biorących biorących biorących biorących udział biorących 
miesięcznych udział w udział w udział w w praktykach udział w 
praktyk praktykcch praktykach praktykach praktykach 

1 Ekonomia SS 35 17 34 141 

2 Informatyka 27 39 8 26 100 

J. 
Inżynieria 

9 8 7 8 32 
Środowiska 

Mechanika I 
25 7 3 11 46 4 

Budowa Maszyn 

�. Rolnictwo 33 13 o 19 65 

Ogółem WIE 149 102 35 98 384 

ó. Pedagogika 29 36 o 32 97 

l Praca socjalna o o o 19 19 

Ogółem 
29 36 o 51 116 

WOZiNH 

8 
Bezpieczeństwo 

24 
Wewnętnne 

22 22 23 91 

<l Logistyka o o o 10 10 

1 (1 
Elektronika I 
Telekomunikacja 

16 3 6 8 33 

ogółem 
40 25 28 41 134 

WEOiTM 

OGÓŁEM PWSZ w 
218 163 63 190 634 Ciechanowie: 

Strona 4 z 10 



Tab. 2. Zbiorcze faktyczna liczby firm i opiekunów oraz do finansowania projektu 
w ramach I i Il, IV i VI tury projektu realizowanego PWSZ w Ciechanowie 

Tura projektu 
Liczba umów Liczba Liczba 

z firmami Opiekunów Opiekunów Dofinansowanie projektu 
(nabór) 

/instytucjami Zakładowych Uczelnianych 

I tura 54 106 29 3 820 423,79 zł 

li Tura 48 105 22 2 993 772,60 zł 

IV Tura 28 52 10 1 398 275,55 zł 

VI Tura 66 130 28 3 388 108,50 zł 

Suma 196 393 89 11 600 580,44 zł 

Reahz.acja projektu wymagała bieżącej współpracy i koordynacji działań między 

wszystkimi uczestnikami projektu. Bardzo pomocna okazała się platformie Moodle do zdalnej 

edukacji i komunikacji
) 
którą utworzyłam w ubiegłym roku. Plalformc Projektu Pilotażowvc:h 

Prnktvk Zawndcn-vych w PWSZ w Ciechanowie, można nazwać podstawowym medium 

komunikacyjnym dla uczestników projektu. 

Platforma składa się z dwóch podstawowych części zwanych kategoriami. Kategoria 

pierwsza o nazwie Zdalny dostęp do materiałów i informacji dotyczących Projektu 

Pilotażowych Praktyk Zawodowych realizowanych w PWSZ w Ciechanowie zapewnia 

7,dalny dostęp do materiałów i informacji dotyczących Projektu nie tylko dla studentów 

i pracowników PWSZ w Ciechanowie ale i dla firm/inslytucji biorących udział w projekcie. 

Poprzez platfomię odbywał się głównie bieżący kontakt ze studentami, odbywającymi 

pilotażowe praktyki zawodowe, co pozwalało na bieżące monitorowanie i koordynowanie 

realizacji projektu. Na platformie zamieszczane były też wszystkie dokumenty wymagane 

w projekcie, materiały szkoleniowe oraz infomrncje bieżące na Forum aktualności. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wdrożenie systemu komputerowego, 

platformy do obsługi praktyk zawodowych. Wszystkie Uczelnie zaangażowane w realizację 

projektu otrzymąją system do użytku. 

Na bieżąco konsultowaliśmy wszystkie przedsięwzięcia dotyczące realizacji projektu. 

Dokumenty uczestników projektu: studentów, firm opiekunów uczelnianych i opiekunów 

zakładowych
) 

przechO\vywane są w Dziale Współpracy z Otoczeniem Społeczno -

Gospodarczym (aktualnie Dział Rozwoju) skanowane i drogą elektroniczną wysyłane do 

MNiSW, co dwa miesiące są przygotowane były przez Dział sprawozdanie do MNiSW. 

Wszystkie zasoby projektu przechowywane są na dysku sieciowym, do którego dostęp 
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posiada dział oraz Pani Barbara Jank jako Pełnomocnik Rektora ds. Programu Praktyk 

Zawodowych w PWSZ 

Monitorowanie realizacji projektu w PWSZ w Ciechanowie 

Monitorowe bieżące projektu było konieczne, by rozwijać dobre relacje 

z fim1a111i/instytucjami biorącymi udział w projekcie, ewentualnie szybko reagować na drobne 

incydenty, które się sporadycznie zdarzały. Na przykł ad student z powodów osobistych 

i rodzirtnych rezygnował z praktyki. Trzeba było natycłuniast interweniować i w to miejsce 

wysłać studenta z Hsty rezerwowej. 

Zgodnie z wymogami projektu, 20% studentów uczestniczących w projekcie ma 

tworzyć prace aplikacyjne na potrzeby fim1, w których studenci odbywali praktykę. Bieżące 

monitorowanie projektu, kontakty z przedstawicielami film/instytucji, to przygotowywanie 

warunków do zgłaszania zapotrzebovvania z firm na takie prace. 

Wnioski i podsumowanie realizacji projektu w PWSZ w Ciechanowie 

W roku akademickim 2018/2019, dzięki uczestnictwu w projekcie nProgram Praktyk 

Zawodowych w PWSZ". mieliśmy w dalszym ciągu możliwość testowania 

sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku 

.,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce'; (Art.67.5), mają trwać, co najmniej sześć miesięcy. 

Poniżej wyimek z ustawy: 

5. Progmm studiów o profilu pral.tyeznym przewiduje praldyki za\vodowe w wymiarze co najmniej:

l) 6 miesięcy- w przypadk°\J studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

2) 3 miesięcy - w przypadku studiów drugiego stopnia.

Testowanie sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, 

wypraćowanego w PWSZ w Ciechanowie, w ramach projektu koncepcyjnego „Program 

praktyk zawodowych w PWSZ'', to ogromna szansa dla Naszej Uczelni, by przygotować się 

do wymogów ustawy. 

Projekt dał nam również szansę na zacieśniania współpracy z otoczeniem społeczno 

- gospodarczym, który ma mieć znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie kierunków

o profilu praktycznym, czyli wszystkich kienmków w Naszej Uczelni.

Uczestnicząc w projekcie pozakonkmsowym o charakterze koncepcyjnym 

pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, który 

ma na celu wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk 

zawodowych, poprzez naszą aktywność, mamy realny wpływ na ostateczną postać tego 
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systemu. Na chwilę obecną mamy już pierwsze spostrzeżenia: studenci realizowali praktyki 

po dwa dni w tygodniu, przeplatając je z zajęciami na uczelni oraz w okresie wakacyjnym 

realizując je w trybie ciągłym. Ten drugi sposób Pracodawcom zdecydowanie lepiej 

odpowiadał. Padały propozycje ze strony Pracodawców, by na przykład miesiąc wrzesień 

i/lub listopad był miesiącem praktyk. 

Obrony aplikacyjnych prac dyplomowych objętych Projektem odbywały 

się sukcesywnie, jak studenci uczestniczący w projekcie ko11czyli tok kształcenia. 

W trakcie realizacji sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, zrealizowanie 

merytorycznych założeń projektu stało się faktem, założenia projektu 

są następujące: 

• Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez praktykanta w czasie

studiów i nabycie nO\vych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie

rzeczywistych zadaf1 zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów

• Nabycie umiejętności i zachowan potrzebnych w środowisku pracy (praca

w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca

jest wykonywana)

• Zapoznanie praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji ornz jego

komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem

i specjalnością studiów

• Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym informatycznym

instytucji

• Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego

i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych

Na praktyce pilotażowej oprócz kompetencji czysto zawodowych praktykant doskonalił 

swoje kompetencje miękkie oraz zapoznawał się z funkcjonowaniem całego zakładu, w tym 

z jego infrastrukturą informatyczną. Opiekunowie ze strony firmy/instytucji byli przeszkoleni 

przed praktyką. jak realizować proces praktyki by student nabył Jak najwięcej umiejętności 

i tak doskonalił swoje kompetencje zawodowe i osobiste (miękkie) dotyczące umiejętności 

zachowania się w zespole, przestrzegania etyki zawodowej, itp., by miał potem jak 

największe szanse na zatrudnienie, jako przyszły pełnowartościowy pracownik na rynku 

pracy. Opiekunowie uczelniani również byli przeszkoleni, jak wspomagać studenta w jego 

pierwszych krokach na realnym rynku pracy. Współpraca opiekunów oraz wdrożenie od 

początku praktyki w proces dokumentowania realizacji praktyki - praktykanta oraz 
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opiekunów, spowodowała. że praktyka kursowa już z rozpędu w dalszym ciągu ullwalała 

i doskonaliła całokształt kompetencji praktykanta, zarówno kompeten�je czysto zawodowe 

jak i kompetencje miękkie pożądane na rynku pracy. Zastosowanie takie schematu bardzo 

dobrze nam się sprawdziło w praktyce. 

Podsumowując: sześciomiesięczne praktyki zawodowe spotkały się z; bardzo 

pozytywnym odbiorem w środowisku społeczno - gospodarczym . 

./ Studenci są bardzo zadowoleni z praktyk zawodowych, podnieśli swoje kompetencje

i zmierzyli się z realiami rynku pracy .

./ Zakłady pracy już uzupełniają braki kadrowe zatrudniąjąc wybranych absolwentów

PWSZ w Ciechanowie .

./ Zacieśniła się współpraca uczelni ze środowiskiem społeczno - gospodarczym.

Na podstawie zdobytych doświadczeń Dział Rozwoju wspólnie z Wydziałami będzie 

rozpoczynał realizację sześcion1iesięcznych praktyk zawodowych w toku studiów. 

Biuro ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Realizacji Projektów 

W roku akademickim 2018/2019 Biuro ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Realizacji 

Projektów, ząjmowało się obsługą administracyjno -organizacyjną projektów 

dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

,,Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie". 

W ramach projektu zakończyły się prace remontowo-adaptacyjne w budynku Wydziału 

Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, które zosta�y wykonane zgodnie 

z raportem z audytu, dokumentacją projektową i podpisaną umową z wykonawcą 

wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Prace remontowo-adaptacyjne były wykonywane 

na 11 piętrze budynku l spełniają parametry określone obowiązującymi przepisami zgodnie 

z zalecenian1i pomieszczeń dla potrzeb edukacyjnych. W ramach prac zostały adoptowane 

i utworzone sale: 

• Sala opieki pielęgniarskiej

• Pomieszczenia kontrolnego dla Sali opieki pielęgniarskiej

• Sala egzaminacyjna OSCE

• Sala symulacji z zakresu ALS (sala może łączyć funkcje z BLS)

• Sala symulacji z zakresu BLS (sala może łączyć funkcje z ALS)

• Sala ćwiczeń umi�jętności technicznych.

Obywały się również szkolenia dla uczestnjków projektów. 
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,,Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie" 

W ramach projektu odbywały się szkolenia: 

• Warsztaty interpersonalne

• Warsztaty analityczne

• Warsztaty Akademia CISCO

• Warsztaty Księga przychodów i rozchodów w praktyce

• Warsztaty Metody i techniki wywiadowcze

• Warsztaty Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

• Realizacja przez studentów/tki dodatkowych zadań praktycznych w formie case �tudy

w ramach zespołów projektowych

• Szkolenie z zakresu posługiwania się bazami danych ) wykorzystywania narzędzi IT

oraz zarządzania infomiacją

• Szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

• Zarządzanie czasem i efektywna realiza�ja zobowiązań zawodowych

• Komunika�ja Interpersonalna pozwalająca na zwiększenie skuteczności 

rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji 

Dobry Start- Akademickie Biuro Karier ,,PARTNER" PWSZ w Ciechanowie 

W ramach projektu obywały się konsultacje indywidualne dla studentów oraz szkolenia: 

• Marketing wfasnej osoby

• Sumo zatrudnienie drogą do sukcesu

• Metody rekrutacji i selekcji stosowane przez pracodawców

Zorganizowana została również II Edycja Dnia Przedsiębiorczego Studenta. 

11Mlodzi - Ambitni � Kompetentni'' 

W ramach projektu zrealizowano szkolenia w ramach modułu przedsiębiorczość, 

kreatywność, krytyczne myślenie oraz szklenia dla rodziców kształtujące kompetencje 

wychowawcze. 

W sierpniu obyła się wycieczka do Torunia dla uczestników projektu. 

Projekt zakończył się 30.09.2019, obecnie oczekujemy na zatwierdzenie wniosków za II i Ili 

kwru1ał. 
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''Innowacyjni z MOTO PWER" uczestnicy realizują kształcenie zgodnie z planem 

nauczania jednocześnie obywając praktyki w zakładach. 

Pielęgniarstwo zawód z przyszłością - wsparcie dla studentów 

kierunku pielęgniarstwo PWSZ\,\' Ciechanowie" 

absolwentów 

W ramach projektu w 2019 roku: 

- realizowane były wyptaty stypendium motywacyjnego

- studenci uczestnicy projektu brali udział:

• W płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych, dostosowanych do wymogów

Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży, wynikających z kształcenia podstawowego

• Zajęciach dodatkowych, wykraczających poza progran1 kształcenia, które obejmują

zagadnienia z przedmiotu Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, realizowanego

w formie I O godzin wykładów, 1 O godzin ćwiczeń w IV semestrze

• Płatnych wakacyjnych praktykach ponadprogramowych, Studenckim Obozie

Nauko\,vyrn obywającym się w wakacje w Nałęczowie.

W dniach 8 i 9 sierpnia odbywała się dwudniowa kontrola dokumentacji projekh1, którą 

dokonywał zespót pracowników Departamentu Kontroli Ministerstwa Zdrowia. Raport 

pokontrolny nie zawierał zastrzeżeni do prowadzenia dokumentacji projektowej. 

Dodatkowo 3 wrześnja obyła się wizyta monitoringowa pracowników Departamentu 

Kontroli Ministerstwa Zdrowia. Wizyta byłą niezapowiedzianą kontrolą realizacji wsparcia, 

czy odbywa się ono zgodnie z harmonogramem przesłanym do Instytucji. W wyniku 

przeprowadzonej wizyty monitoringowej również nie stwierdzono nieprawidłowości 

i uchybień. 

KIEROWNIK 

.,,. 1y-ey 
D�z·:,.t iiWOjU ___ _ 

mgr I S..
ZWJf

i<ow.ka
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Akadenii.-}1e Centrum Kształcenia 
przy pu:::. Im- lynacego Moscic:kiego 
ul. Wi:lrsza,vska 52, 06 500 Mława 

[1;;1 1. 2.3 654 98 3LJ

Sprawozdanie z działalności Akademickiego Centi·un1 Kształcenia na rok 

szkolny 2018/2019 

Stan uczniów i sJuc1i.aczy w Akademickim Centrum Kształcenia we wrześniti 2018 

roku wynosi 315 osób, zatrudnionych jest 47 nauczycieli. W administracji ACK jest 

zatrudnionych czterech pracowników, pedagog szkolny i dyrektor placówki. Od września 

2013 roku zostało uruchomione Przedszkole „Mały Żaczek" w roku szkolnym 2018/2019 

liczyło 69 osoby . W szkole dla młodzieźy są 3 klasy Liceum Ogólnokształcące o profilu: pro 

policyjnym , pro wojskowym w tym: jedna klasa pierwsza, jedna klasa druga i jedna klasa 

trzecia maturalna . W szkołach dla dzieci i młodzieży kształci się 138 uczniów ( liceum 

ogólnokształcące 69 uczniów , przedszkole 69 przedszkolaków ) 

Szkoła pracuje zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w Planie Pracy Szkoły, 

Programie profilaktyczno-wychowawczym , Planie Nadzoru Pedagogicznego. Przestrzegano 

zapisów zawartych w Statucie. 

W obszarze kształcenia podejmowano działania, które mają podnieść poziom 

wiadomości i umiejętności uczniów. Służy temu mi.in organizowanie sprawdzianów., 

konkursów , debat, warsztatów W każdej klasie po wstępnej diagnozie określającej poziom 

możliwości każdego ucznia dokonano indywidualizacji procesu kształcenia . Zarówno dla 

ucznia z trudnościami jaki i zdolI,ego. W pracy z uczniem mającym trudności organizo�ano 

pomoc koleżeńską w ramach zespołu klasowego, zapewniono konsultacje dydaktyczne, zajęcia 

wyrównawcze , fakultety oraz zajęcia rozwijające . 

Proces dydaktyczno- pedagogiczny organizowany jest pod kątem potrzeb edukacyjnych 

uczniów. Rozwijano zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez indywidualizowanie 

stawianych im zadań. 

Wśród prowadzonych zajęć pozalekcyjnych znajdują się: 

• Zajęcia wyrównawcze

• Zajęcia matematyczno- infonnatyczne

• Zajęcia z doradztwa zawodowego a także inne w postaci kółek

• Zajęcia fakultatywne dla uczniów klasy maturalnej .



Uczniów wspiera również pedagog i psycholog szkolny. W szkole systematycznie prowadzona 

jest matura próbna dla uczniów klasy III . Od pięciu lat wyróżnieni uczniowie mający średnią 

ocen powyżej 5,0 otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów . Absolwenci Liceum 
.,, ... 

Ogólnokształcącego ACK przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w maju 2019 r. przystąpili 

do egzaminu dojrzałości zdając go w 86% w sierpniu wynik egzaminu maturalne-go wyniósł 

100%. 

Organizowane są wyjazdy na basen , strzelnice. Nasi uczniowie korzystają z pomocy 

materialnej: zakup podręczn1ków i mundurów dla ucznia z rodzin o niskich dochodach. Szkoła 

nawiązała współpracę z Powiatową Komendą Policji w Mławie, miejscowym Domem Kultury, 

Stowarzyszeniem Patro1 Zalewski, Jednostka Wojskowa w Przasnyszu, Wojskową Komendą 

w Ciechanowie i 115- Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej" w Ciechanowie. 

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski. W ramach działalności członkówle 

samorządu uczestniczyli, organizowali bądź współorganizowali następujące uroczystości: 

• Dzieti Edukacji Narodowej

• Apel z okazji Święta Niepodległości

• Mikołajki

• Spotkania z okazji Święta Bożego Narodzenia

• Noc profilaktyki

• Akcja Białych Serc

• Konkurs Pieśni Patriotycznych

• 11 listopad Ślubowanie uczniów kl. I - włączona w miejskie uroczystości

Realizowane były zadania z zakresu wychowania patriotycznego, wzmacniające tradycje i 

obrzędowość. Uczniowie brali udział w spotkaniach, pogadankach, wystawach tematycznych. 

Realizowane plany pracy wychowawców klas miały na celu wyposażenie ucznia w 

podstawowe umiejętności Życia w społeczności, grupie i rodzinie. 

Uczniowie Rozwijają swoją aktywność ruchową. W szkole prowadzone są zajęcia 

sportowo- rekreacyjne w ramach SKS i zaję_ć sportowo- obronnych, walkach taekwondo , 

strzelnica 

Dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Słuzą temu 

nauczycielskie dyżury oraz stały monitoring szkoły. Uczniowie objąci są profilaktyką 



uzależnień. Dokonano również rozpozna.ma środowiska rodzi1rnego uczniów poprzez 

obserwację oraz rozmowy z rodzicami i uczniami. Rodziny niewydolne wychowawczo objęto 

szczególną opieką psychologiczno- pedagogiczną. W ramach przeciwdziałania niskiej 
-- ... 

frekwencji otoczono opieką pedagogiczną uczniów wagarujących oraz kontrolowano 

zwolnienia i nieobecności uczniów na zajęciach. Uczniowie mają możliwość otrzymania 

odpowiedniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Rodzice aktywnie włączali się w życie 

szkoły. Prężnie działa Rada Szkoły. Spotkania z rodzicami przeprowadzono zgodnie z 

hannonogramem. Rodzice są zaangażowanie w organizowanie imprez i uroczystości 

szkolnych. 

Szkoła aktywnie zabiega o promocje w środowisku. Organjzowałn Dni Otwarte, na 

których odbywały się spotkania z rodzicami i uczniami, współpracowała z lokalnymi mediami, 

propagowała wydarzenia poprzez portale internetowe szkolne i lokalne, prowadzi 

dokumentacje wszystkich infonnacji ukazujących się w prasie. 

W miarę możliwości podnosimy estety}<ę sa1 lekcyjnych i korytarzy, uzupełniamy 

zbiory biblioteczne, kupujemy pomoce dydaktyczne. 

Wnioski do pracy w roku szkolnym 2019/2020: 

• Rozszerzyć współprac� z instytucjami na rzecz środowiska lokalnego .

• Wzmocnić relację z rodzicami poprzez rozpropagowanie sukcesów szkoły

• Usprawnić pracę samorządu uczniowskiego poprzez powołanie komisji do pracy pod

opieką nauczycieli

• Uwzględnić w realizacji godzin wychowawczych tematykę dotyczącą poczucia własnej

wartości; tolerancji, asertywności, techniki uczenia się i umiejętności pokonywania

trudności.

• Przestrzegać statutowe kryteria ocen z zachowania oraz eliminować dowolność w

sposobach usprawiedliwiania nieobecności uczniów

• Udrożnić przepływ infom1acji (wydarzenia, kon_kursy, zapisy w dziennikach)

• Kontynuować działania w zakresie wspierania uzdolnień ..

Szkoły Policealne liczyły 177 słuchaczy. Przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. 

Posiadają szeroką ofertę kształcenia w zawodach: medycznych i zawodowych tj. 



-;,,. 

• Technik weterynarii

• Technik oclu-ony fizycznej osób i mienia

•..,. Teclmik bezpiecze11stwa i higieny pracy 

• Technik administracji

• Technik rachunkowości

• Opiekun w domu pomocy

• Technik farmaceutyczny

• Terapeuta zaj<tciowy

• Higienistka stomatologiczna

• Opiekun medyczny

Szkoła działa zgodnie z przyj�tyin Planem Pracy, który jest znany nauczycielom i 

słuchaczom. Słuchacze zdobywają wiedze i umiej�tności zgodne ze standardami określonymi 

w podstawach programowych oraz zgodnie z ramowym i szkolnym planem nauczania dla 

każdego zawodu, niezbędnych do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w danym zawodzie. Egzamin jest fonną oceny , poziomu opanowania przez 

zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2018 roku 

przystąpiło łącznie 32 słuchaczy . W Policealnej Szkole Zawodowej 12 absolwentów tj. 

• lechmk weterynarii 5 absolwentów

• Technik BHP 7 absolwentów

w Medycznej Szkoły Policealnej 20 absolwentów Akademickiego Centrum Kształcenia przy 

PWSZ tj. 

• Higienistka Stomatologiczna 8 absolwentów

• Technik farmaceutyczny 9 absolwentów

• Terapia zajęciowa 3 absolwentów

W roku szkolnym 2018/2019 absolwenci szkól tj. Policealnej Szkole Zawodowej, Medycznej 

Szkole Zawodowej Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego 

uzyskali 100 % wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( technik 

weterynarii, higienistka stomatologiczna, teclmik farmaceutyczny, terapia zajęciowa , technik 

bhp). 



Ciechanów dn.29.11.2019 r. 

Sprawoztlanie z pracy Biblioteki Uczelnianej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ,v Ciechanowie 

w l'oku akademickim 2018/2019 

Biblioteka Uczeln.iana realizuje swoją działalność zgodnie z regulaminem Biblioteki. 

Gromadzi księgozbiór zgodnie kierunkami studiów prowadzonymi przez Uczelnię. Dobór 

literatury odbywa się po konsul racjach z wykładowcami. W roku akademickim 2018/2019 

księgozbiór powiększył się 600 egzemplarzy. Drugim bardzo Ważnym zadaniem jest 

opracowywanie i udostępnianie księgozbioru. Opracowywanie i udostępnianie odbywa się w 

oparciu o elektroniczny system PATRON. Pracownicy biblioteki tworzą katalogi zbiorów 

oraz kolekcje prac dyplomowych. które powstały w naszej uczelni. Dostępne są one w trybie 

on-line. 

Pierwszym etapem korzystania z księgozbioru jest szkolenie biblioteczne, które 

przygotowuje studentów do korzystania ze zbiorów biblioteki, wypożyczania oraz 

prolongowania książek w trybie on-line. Studenci uczą się zarządzania kontem osobistym w 

Bibliotece Uczelnianej. Szkolenie odbywają wszyscy studenci pierwszego roku studiów. 

Biblioteka prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne, klóre cieszą stę 

bardzo dużym powodzeniem wśród studentów dyplomantów. Ważnym zadaniem 

realizowanym przez bibliotekę jest prenumerata cza'>opism fachowych dla studentów 

i wykładowców naszej uczelni. Na obecną chwilę prenumemjemy 60 czasopism w wersji 

papierowej oraz jedno czasopismo dotyczące pielęgniarstwa w wersji elektronicznej. 

Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich 

naukowych w języku polskim na platfonnie IBUK Libra. Wśród wielu pozycji dostępnych dla 

studentów w fon111e ibuków są książki zaproponowane i polecane przez wykładowców. 

Na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej w zakładce Bazy Danych studenci mają 

dostęp do linków stron z informacjami fachowymi, słownikami, aktami prawnymi� 

czasopismami dostępnymi on-line, a także dostęp Wirtualnej Biblioteki Nauki, gdzie znajduje 

literatura z różnych dziedzin wiedzy w języku angielskim. 



Zgodnie z zarządzeniem Rektora w bibliotece przeprowadzana jest procedura 

antyplagiatowa dla wszystkich prac dyplomowych, które powstały w naszej uczelni. 

Pracownicy biblioteki korzystają z programu JSA. Wcześniej bibliotekarki skorzystały ze 

szkolenia z funkcjonowania i obsługi programu., przeprowadzonego prze2 Ośrodek 

Badawczy OPJ Nadzorowany przez MNiSW. Z ini�jatywy dyrektora Biblioteki Uczelnianej 

zorganizowano szkolenie dla wykładowców naszej Uczelni i Uczelni w Płocku, ułatwiające 

analizę wyników Raportu z antyplagiatu. Zaakceptowane i obronione prace wysyłane są 

przez pracowników biblioteki do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych. 

Z myślą o studentach w czytelni biblioteki znajduje się 16 stanowisk komputerowych 

z dostępem do Internetu, a także jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych. Studenci 

mają możliwość drukowania materiałów z własnych nośników elektronicznych, mogą 

również korzystać z ksero. 

Pracownicy biblioteki nadzorują funkcjonowanie Ksero ogólnouczelnianego. 

Biblioteka realizuje wiele zadań dodatkowych, które mają znaczący wpływ na ogólna ocenę 

Uczelni. 

W swojej działalności Biblioteka Uczelniana kieruje si9 troską o właściwy dobór 

literatury, by był zgodny z kierunkami kształcenia i wymaganiami wykładowców. 

Wykładowcy co roku otrzymują infonnację o możliwości uaktualnienia literatury do 

wykładanego przedmiotu. Tylko taka współpraca z pracownikami naukowymi może 

zaowocować cennym i adekwatnym do potrzeb studentów księgozbiorem. Dzięki takiej 

współpracy oraz pracy Dyrektora biblioteki i jej pracowników, praca Biblioteki Uczelnianej 

została po raz kolejny bardzo wysoko oceniona przez studentów w coroczme 

przeprowadzanej ogólnouczelnianej ankiecie ewaluacyjnej. Wysokie oceny otrzymuje 

również biblioteka w czasie kontroli PKA. Biblioteka pracuje na wysokim poziomie, dając 

czytelnikom takie same możliwości jakie dają biblioteki dużych uczelni. 

Sporządziła: mgr Dorota Rejniak-Kmita- Dyrektor Biblioteki Uczelnianej 

Załącznik:Wyniki ankiety ewaluacyjnej 2019 ( wykresy) 



Załącznik nr 5 
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DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH Ciechanów, 10.Xll. 2019 

Sprawozdanie z realizacji zadań w roku akademickim 2018/2019 

L Tematyka- zadania Sposób reaJizaqji Tennin 
p. 

System BAZUS /POL-on Przygotowanie w systemie BAZUS formuł Styczeń-
1. niezbędnych dla każdego kierunk.'U, do listopad 

weryfikacji studentów. 
-wprowadzanie dokumentów związanych z
tokiem kształcenia do systemu BAZUS -
decyzje oraz na stronę Uczelni / informacje
dotyczące rekrutacji, dotyczące stypendiów i
inne bieżące związane z organizacją
kształcenia/
-Opracowanie materiałów związanych z GUS
do POL-onu w zakresie Sprawozdania S -1 O, S
- 11, S - 12 oraz sprawozdania EN - 1 do
POL-on
-Kontrola poprawności przekazywanych
danych dotyczących studentów do systemu
BAZUS i systemu POL-on

2. Tworzenie prawa Przygotowywanie projektów aktów prawnych, 
wewnętrznego uchwały i zarządzenia: Prawo 

- uchwała w sprawie wanmków i trybu wewnętrzn 
rekrntacji na studia w roku akademickim e 

2019/2020,
-uchwała w sprawie określenia wysokości opłat
wnoszonych przez studentów oraz kandydatów
ubiegających się o piiyjęcie na studia w PUZ
w Ciechanowie,
-uchwała w sprawie wanmków rekrutacji na
studia w roku akademickim 2020/2021,
-uchwały w sprawie Regulaminu studiów,
-uchwała w sprawie przyporządkowania
kierunku studiów do dyscyplin naukowych,
-zarządzenie w sprawie czesnego, opłat za
studia niestacjonarne,
- zarządzenie w sprawie Harmonogramu
rejestracji i rekrutacji kandydatów na studia w
PUZ w Ciechanowie na rok akademicki
2019/2020,
-zarządzenie w sprawie wysokości opłat za
świadczone usługi edukacyjne w roku
2019/2020 oraz opłat za pobyt w Domu
Studenta,
- zarządzenie w sprawie organizacji roku
akademickiego 2019/2020)

- zarządzenie w sprawie Regulaminu
Przyznawania, Wspierania oraz Dysponowania
Środkami z Funduszu Wsparcia Studentów
Niepełnosprawnych,



3. Rekrutacja Przygotowanie systemu IRK dotyczącego 
rekrutacji elektronicznej kandydatów, 
(uaktualnienie podstawowych danych oraz 
podstaw prawnych, modyfikacja dokumentów 
rekrutacyjnych, w tym decyzji o przyjęciu na 
rok akademicki 2019/2020, szczegółowe 
ustawianie konfiguratora IRK), 
- przyjmowanie, sprawdzanie poprawności oraz
weryfikacja składanych dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów,
- zaangażowanie w promocję Uczelni podczas
rozmów z kandydatami oraz zamieszkania w
Domu Studenta,
- przygotowanie i przekazanie
uporządkowanych dokumentów rekrutacyjnych
na poszczególne Wydziałowe Komisje
Rekrutacyjne,
a przygotowywanie bieżących raportów 
dotyczących stanu rekrutacji na dany dzień. 
- zaangażowanie w rekrutacj<r na Uniwersytet
Dziecięcy; udzielanie informacji rodzicom oraz
podpisywanie umów

4. Sprawozdawczość/Statysty Zgodnie z wymogami POL-on informowanie Listopad 
ka dziekanatów ó terminach wprowadzania i 

porządkowania danych w systemie Bazus, 
- nadżór nad terminowym przesłaniem danych
dotyczących wykazu studentów z systemu
Bazus do POLON-u.,
- gromadzenie dokumentacji źródłowej do
sprawozdania S- 1 O,
- przygotowanie sprawozdania S-1 O i
współpraca z dziekanatami przy ewentualnym
wykryciu rozbieżności zamieszczonych danych
(według stanu na dzie6 30 listopada 2019
roku),
- przygotowanie sprawozdania S-11,
- przesłanie sprawozdań S-1 O, S-11, S-12 za
pośrednictwem systemu POL-ON

t

- przygotowanie i wysłanie sprawozdania
PNT- O I /s, przygotowanie danych do
sprawo2dania EN-1 Grudzień 
- przygotowanie, uwiarygodnienie i
opracowanie danych, przesłanie sprawozdania Styczeń
w ramach GUS i POLon dotyczącego pełnej
statystyki studentów , statusu studentów,
liczby absolwentów, pomocy materialnej ze Kwiecień 
szczegółowym rozliczeniem form pomocy, z 

działalności uczelni, 
- umieszczenie w POL-ON oświadczeń
Rektora o zgodności wprowadzonych danych z
rzeczywistym stanem,
- przypomnienie dziekanatom o
uporządkowaniu systemu Bazus i wnieszczeniu
danych w systemie POL-ON (według stanu na



5. 

6. 

dzie11. 15 kwietnia 2019 r.), nadzór nad 
terminowym dopełnieniem obowiązku. 

Stypendia - pomoc socjalna Przygotowanie aktów prawnych a w tym: 
Regulamin ustalania, przyznawania i 
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów PWSZ na rok akademicki 
2019/2020 oraz załączników do regulaminu z 
uwzględnieniem zmian w prawie 
- czynności zmierzające do skompletowania
składu komisji
- zarządzenia w sprawie Komisji Stypendialnej
- systematyczne przyjmowanie i wstępna
weryfikacja wniosków st-ypendialnych
stypendiów przyznawanych w roku
akademickim 2019/2020
- sprawdzanie pod wzgl�dem poprawności
wypełnienia oraz sprawdzenie kompletu
dokumentów
- wprowadzenie szczegółowych danych
dotyczących stypendiów do systemu Bazus
- praca W Komisjach Stypendialnych
(organizacja spotkań, kierowanie pracami)
rozdzielenie kwot na poszczególne wysokości
stypendiów. przygotowanie decyzji po
mzstrzygnięciu priez komisje stypendialne,
- sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji
- uaktualnianie decyzji stypendialnych w
systemie Bazus
- drukowanie decyzji i przekazywanie na
wydzia ły
- w roku akademickim na podstawie złożonych
wniosków przydzielono stypendiów: socjalne -
478, specjalne- 23, rektora- 104, zapomogi
16,

Sprawy bieżące Merytoryczne przygotowa1tie decyzji (osiem 
wariantów decyzji odpowiednio do powodów i 
przyczyn) w celu umieszczenia w systemie 
Bazus oraz wskazanie teclmicznego sposobu 
generowania decyzji w systemie Bazus, 
bezpośrednia współpraca z pracownikami 
zarządząjącymi systemem Bazus oraz nadzór 
nad prawidłowym umieszczeniem przez nich 
decyzji w systemie, 
- opracowanie zarówno merytoryczne jak i
techniczne różnych rodzajowo decyzji i

Paździetni 
k listopad 

Styczeń -
luty 



7. Zarządzanie DK.iSS oraz
przekazywanie informacji
do Wydziałów

Doskonalenie własne i 
8. pracowników Działu

przekazanie do systemu Bazus, 
- przyjmowanie i przekazywanie wniosków
dotyczących ubezpieczenie zdrowotnego 
studentów, 
- indywidualna pomoc dziekanatom w
sporządzaniu decyzji administracyjnych oraz
dotycząca procedury administracyjnej ł

- przygotowywanie delegacji dla studentów.
- archiwizacja dokumentów,
- sporządzanie statystyk w zależności od
potrzeb.
- udzielanie infom1acji na bieżące tematy np.
związane ze stypendiami, rekrutacją,
legitymacjami,
- wydawanie i przedhiżanie legitymacji, ( 1315
szt.)
- doradztwo w zakresie rozwiązaf1 prawnych,
- sprawdzanie poprawności przygotowania oraz
drukowanie dyplomów oraz stemplowanie
dyplomów i suplementów ( w roku
akademickim 2018/2019 wydrukowano 467
dyp]omów i suplementów.

Cały rok 

Po sesjach 
w miarę 
potrzeb 
Praca 
ciągła 

Plahowanie zadań dla Działu Kształceni, Praca 
zgodnie z wymogami funkcjonowania Uczelni. systematy 
Monitorowanie realizowanych zadań oraz spraVI czna 
bieżących wynikających z funkcjonowanie 
Uczelni. Bieżące instruowanie pracowników, 
przekazywanie propozycji 1 korygowanie 
przedkładanych materia-łów. Udział VI 
posiedzeniach Senatu, Kolegium Rektora, 
przekazywanie bieżących informacji i 
uzgodnień, przedstawianie projektów uchwal 
dotyczących prawa lokalnego. Przedkładanie 
projektów zarządzeń oraz uzgadnianie id 
poprawności z prawem ogólnym. Składanie 
bieżących informacji oraz przekazywanie zadań 
dla wydziałów wynikających z bieżących 
potrzeb uczelni lub z planu reaJizowanycl 
zadań. Przygotowywanie 1 przekazywanie 
materiałów dla potrzeb Rektora, Prorektora 1 
Kanclerza. 
Organizacja spotkaf1 kierownictwa Uczelni :i

władzami samorządowymi trzynastu powiatów, 
starostami, dyrektorami szkół średn.ich. 
Udział w szkoleniach związanych 2 

wprowadzeniem nowego prawa a VI 

szczególności z Ustawą Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce, Rozporządzeniem W sprawie 
studiów oraz innymi dokumentami prawa Praca 
wprowadzonego na podstawie ww. Ustawy, systematy 
dzielenie się uzyskaną infom,acją. w środowislu czna 



Planowanie organizacji 
roku akademickiego. 

9. Rozliczanie
zrealizowanych zadań 
dydaktycznych� godzin 
ponadwymiarowych za 
miniony rok akademicki 

1 O Przygotowanie materiałów 
inforn1acyjnych 
reklamowych na rok 
akademicki 2019/2020 

11 
Promocja Uczelni 
polegająca na: 
-Spotkaniach
noworocznych z
starostwami powiatowymi,
dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych,
Sukcesywnym
kształtowani u
pozytywnego wizerunku
szkoły w środowisku
lokalnym.

Uczelni 
................... ..................... ,., ................. . 
Opiniowanie Arkuszy organizacj1 kształcenia 2 
poszczególnych kierunków studiów. 
Przedkładanie opm11 oraz propozycji pism 1

odpowiedzi Prorektorowi. Rozliczenie 
dydaktyki za miniony rok akademicki zakresu 
zrealizowanego kształcenia a w tym 
zrealizowanych zadań przez nauczycieli Wrzesień 
akademickich. Anali2a 1 rozliczenie -
zrealizowanych godzin ponadwymiarowycl październi 
przez nauczycieli akademickich m k 
poszczególnych kierunkach. Przekazanie 
opracowanych materiałów z godzir 
ponadwymiarowych do wypłaty. 

Koordynowanie prac związanych 2 

Paździemi 
k
listopad 

przygotowaniem do drnku foformatora (3 tyś.) i Listopad -
ulotek infomiacyjnych ( 15 tyś.) dla kandydatÓVI grudzień 
na studia 2019/2020. Zaprojektowanie i 
przygotowanie plakatów, banerów, teczek 
finnowycb, zakładek infonnacyjnych, notesów, 
kalendarzy. Materiały są rozpowszechniane i 
wykorzystywane podczas spotkań z młodzież� 
w czasie targów edukacyjnych, dni otwartych: 
wyjazdów promocyjnych, wręczane 
uczestnikom seminariów i konferencji, gościom 
2rzybywającym do naszej szkoły. . . 

Opracowanie topografii studentów według 
miejsca zamieszkania, miejscowość, gmina, 
powiat, województwo dotyczącej 
rozrnfoszczenia studentów z całej Uczelni dla 
potrzeb PROMOCJI, 

Udział w spotkaniach kierownictwa Uczelni 2

władzami samorządowymi trzynastu powiatów: 

starostami, przedstawicielami firm 1 bizne�u, 
dyrektorami szkół średnich. 
Przekazywanie informacji dotyczących oferty 

Uczelni, kienmków kształcenia, działaniach i 
osiągnięciach. Wymiana informacji 1

doświadczeń na temat zmian zachodzących m 
lokalnym rynku pracy, zapotrzebowania m 
absolwentów Uczelni. Uzgodnienie wstępnegc 
hartnónogramu spotkań przedstawicieli uczelni 2

maturzystami w szkołach średnich. 
Udział w Powiatowych Targach 
Edukacyjnych. odbj'wąiących się co roku w: 

IS 
stycznia-
15 

kwietnia 
2019 



12 Spotkania informacyjno

promocyJne z 

mah1rzystam i. 

Przekazywanie przyszłym 
maturzystom infom1acji o 

uczelni 

13 

Promocja poprzez udział 
w festynach, kiem1aszach 
i imprezach masowych, 
współpraca podczas 
konkursów 
przedmiotowych 
organizowanych w 
Uczelni. 

Makowie Mazowieckim, Sierpcu, Płońsku, 
Ostrołęce, Ciechanowie, Mławie, Dzia-łdowie, Marzec -
Przmmyszu. Wystawienie podczas targów maJ 2019 
stoiska informacY.inego PWSZ w Ciechanowie. 

Organizacja i prowadzenie spotkania z 
młodzieżą w ramach „Dnia Otwartego" 
dostarczającego wiedzy o uczelni, promocja 
wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni. 
Przedstawienia gościom kilku ciekawych 
prezentacji podczas spotkania g,łównego j 
zaprezentowania stoisk promocyjnych 
przygotowanych przez przedstawicie]i 
wszystkich kierunków naszej Uczelni. 
Spotkania przedstawiciela Uczelni i studentów I luty 15 
PWSZ z maturzystami szkół średnich, maj 2019 
bezpośredni kontakt z młodzieżą. Zgodnie z 
ham1onogramem w ramach działań 
infonnacyjno - promocyjnych od lutego do 
końca kwietnia 1,uczelniany bus;' z zespołem 
studentów odwiedził ponad 60 szkół średnich 
z 13 powiatów. W maju odbywają się spotkania 
w szkołach z uczniami klas młodszych. 
Zamieszczenie w okolicach szkół 
kilkudziesięciu banerów informacyjnych 
PWSZ w Ciechanowie 
Podczas spotkai'.i z. przyszłymi maturzystami 
prezentowany jest film o uczelni, oraz 
prezentacja wszystkich kierunków studiów z 
udziałem studentów. Rozpowszechniane są 
przygotowane w postaci L1lotek i informatora 
materiały informacyjne. 

Udziałem w festynach, kie1maszach i iIU1ych 
imprezach masowych, podczas których Cały rok
prezentowane jest uczelniane stoisko 
infom1acyjno - promocyjne. Do imprez z 
naszym udziałem można zaliczyć: Dni 
Promocji Zdrowia - cykl imprez 
organizowanych corocznie na ciechanowskim 
deptaku, dni Ciechanowa t Mławy, festyn 
miejski ,;Wrzuć na luz1

', ,,Zajazd szlachecki" -
piknik w Gołotczyźnie1 „Dzief1 Dziecka". 
„Dzień buraka i kukurydzy" - rolnicza impreza 
w Płońsk, Poświętne. Piknik historyczny w 
Ciechanowie, Bitwa Mławska. promocja 
zdrowia w szkołach podstawowych. Na 
wyróżruenie zasługują turnieje sportowe 
(turniej piłkarski, turniej szachowy) Juwenalia 
organizowane przez Samorząd Studentów. 
Wzmocnieniem promocji są organizowane 
konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół 
średnich na które zabezpieczamy niezbędne 
gadżety 



14 Promocja Uczelnia w 
środkach masowego 
przekazu- media 
elektroniczne, radio, prasa. 

Promocja Uczelni poprzez artykuły prasowe, 
Tygodnik Studencki, ogłoszenia prasowe, 
audycje radiowe spoty infonnacyjne w radiu 
oraz reklama na stronach internetowych. 

Prasowe działania promocyjne polegające na 
redagowaniu tworzeniu 1 dostarczaniu prasie 
artykułów, relacji z wydarzeń, zdjęć, 
materiałów promocyjnych i informacyjnych 
dotyczących wydarzeń z życia Uczelni. 
Reklama informacyjno-promocyjny PWSZ jest 
zamieszczany z różnym natężeniem przez cały 
okres trwania kampanii rekrutacyjnej. 

Redak�ja Tygodnika Studenckiego dodatku do 
Tygodnika Ciechanowskiego. Cztery wydania 
w opisywanym okresie. 

Reklama radiowa to przede wszystkim: 
Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RMF 
Maxxx oraz Radio 7. Przygotowanie 

Praca 
ciągła 

harmonogram emisji spotów, audycji Praca 
radiowych z udziałem władz, pracowników ciągła 
Uczelni i studentów reprezentujących 
poszczególne wydziały 1 kierunki. Audycje 
wywiady i rozmowy służą upowszechnieniu 
dobrego wizerunku Uczelni. Przygotowanie 
treści 1 formy spotów informacyjnych 
emitowany kilkanaście razy dziennie przez 
cały czas trwania kampanii radiowej. 
Media elektroniczne, Internet - zamieszczanie 
informacji w kilkunastu lokaJnych portalach 
społecznościowych i kilkunastu ogólnopolskich 
portalach poświęconych edukacji. Reportaże 
dotyczące życia szkoły, informacje o uczelni 
oraz banery reklamowe, emitowane na 
po11alach w czasie rekrutacji. Dane 
teleadresowe i ofe11a edukacyjna znajdują się 
na kilkunastu specjalistycznych portalacl1 
internetowych prezentujących Szkoły Wyższe 
z całej Polski. 
Strona internetowa Uczelni- zamieszczanie 
informacje dotyczące życia szkoły, 
prowadzona jest systematyczrta aktualizacja 
wydarzeń uczelnianych. Liczne reportaże z 
konferencji naukowych, relacje z sympozjów, 
rozdania dyplomów, imprez studenckich, 
zawodów spo11owych, cieszą się zawsze dużą 
popularnością, du.żą liczbą wejść na stronę 
PWSZ/PUZ. 



15 Kreowanie współpracy z 
pracodawcami i 
podmiotami rynku pracy. 
Pozyskiwanie ofert pracy 
dla studentów i 
absolwentów Uczelni. 
Stworzenie studentom 
możliwości kontaktu z 
pracodawcami i 
instytucjami rynku pracy. 

16 Rozpowszechnienie wśród 
studentów indywidualnego 
doradztwa zawodowego 
i doradztwa w zakresie 
przedsiębiorczości. 
Działania zgodne z planem 
działru1 w projekcie. 

Realizacja projektu Dobry 
Start - Akademickie Biuro 
Karier „P ARTNER" 
PWSZ w Ciechanowie. 

Zorganizowanie w naszej Uczelni VIII 
Akademickich Targów Pracy wraz z 
ciechanowską filia Wojewódzkiego Urząd 
Pracy w Warszawie. Adresatami targów byli 
studenci Uczelni ale także młodzież 
ciechanowskich szkół średnich. Targi miały 
charakter spotkania młodzieży z pracodawcami 
i instytucjami rynku pracy. kontaktów i 
rozpoczęcia owocnej współpracy. 

Doradztwo zawodowe - cykl indywidualnych 
spotkań studentów z doradcą zawodowym, 
określenie zainteresowań 1 predyspozycji 
zawodowych, poznanie swoich kompetencje, 
obszarów do rozwoju oraz potrzeb. Wsparcie 
w stworzeniu planu kariery, przygotowanie do 
wejścia na rynek pracy - korzystanie z 
konsultacji przy tworzeniu CY I symulacji 
rozmowy kwalifikacyjne 

Szkolenia i warsztaty - rozwijanie kompetencji 
1 zdobywanie nowych 
umiejętności oczekiwanych przez 
pracodawców na rynku pracy. Przygotowanie 
absolwentów do płynnego wejścia i aktywnego 
funkcjonowania na wymagającym rynek 
pracy. Organizacja warsztatów z 
zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, 
szkolenia ułatwiające zakładanie własnej 
działalności gospodarczej. 

17 Monitorowanie losów Przesyłanie do absolwentów ankiet 
zawodowych absolwentów dotyczących losów zawodowych, zbieranie i 

opracowywanie danych. 

! I 

6 grudnia 
2018 roku 

Praca 
ciągła 

Praca 
ciągła 

Praca 
ciągła 

l /)L. 0.ltv t.l. ', 



SPRAWOZDANIE KANCLERZA 

Z DZIAŁALNOSCI ADMINISTRACJI 

PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 

IM.IGNACEGO MOŚCICKIEGO 

WCIECHANOWIE ZAROK2018 

Ciechanów, listopad 2019 r. 



I. Sprawozdanie z realizacji zadań Działu Administracyjno

Inwestvcyjnego w roku 2018.

Dział Administracyjno-Inwestycyjny 

- prowadzenie dokwnentacji własnościowej majątku ruchomego i nieruchomego; wg stanu na dzień
31.12.2018r. Uczelnia dysponuje majątkiem rnchomym ( 4.520.111,34 zł) i nieruchomym (budynki
34.616.954,96 zł i grunty 984281,44 zł)- wartości brutto,
-przygotowywanie umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi dotyczących
wzajemnych zobowiązań stron,
-prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, niskocennych składników majątku,
wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych we współpracy z jednostkami i osobami
odpowiedzialnymi za gospodarkę zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,
- prowadzenie korespondencji zleconej przez kierownika działu,

Dostawy, Roboty budowlane oraz Usługi. 

1. ,,Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz mebli medycznych
do sal Monoprofilowego Centrwn Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej
wierności, pomieszczenie kontrolne- sala pielęgniarska, sala egzaminacyjna OSCE, sali
symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali ćwiczeń umiejętności
pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych (w symulatory, fantomy, trenażery,
sprzęt medyczny, drobny sprzęt medyczny, meble medyczne, panele gazowe, otoczenie
symulacyjne), według formularza ofert w związku z realizacją projektu pn. ,,Centrum
Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie" Wartość udzielonych zamówień:

• Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego - 282 900,00 zł.
• Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego - 39 360,00 zł.
• Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego - 59 040,00 zł.

2. Przetarg nieograniczony pn.: ,,Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie
obsługi sprzętu na doposażenie laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, inżyniera środowiska,
rolnictwo i logistyka n Wartości udzielonych zamówień:

• Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badania procesów logistyczno -
transportowych - 407 71 7 ,94 zł.

• Dostawa w pełni funkcjonalnego mobilnego zestawu do samochodowej
diagnostyki bezprzewodowej na potrzeby edukacyjne - 29 950,50 zł.

• Dostawa 4 stanowisk laboratoryjnych do nauki umiejętności z zakresu
mechatroniki pojazdowej - 172 200,00 zł.



3. Przetarg nieograniczony pn.: ,, Dostawa sprzętu komputerowego" - 180 784,53 zł.
4. Zapytanie ofertowe pn.: •• Dostawa materiałów biurowych" - 71 183,89 zł.
5. Zapytanie ofertowe pn.:,, Dostawa środków czystości" - 58 016,00 zł.
6. Przetarg nieograniczony pn.: ,,Remonty budowlane w wybranych jednostkach Państwowej

Wyż::,zej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie" Wartości udzielonych zamówień:
• Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych łącznika i stołówki budynku Domu

Studenta - 91 195,80 zł.
• Remont kominów, pokrycia dachu i orynnowania budynku oraz robót

malarskich PWSZ w Mławie - 142 090,92 zt
7. Unieważniono postępowanie przetargowe pn.: ,,Dostawa z montażem mebli do Dontu

Sh1denta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie". W postęp(}waniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły oferty o wartości znacznie

pnekraczającej kwotę. jakq Zamawiający przeznaczy/ na sfinansowanie zamówienia.

8. Unieważniono postępowanie przetargowe pn.: ,,Dostarczenie, montaż i uruchomienie
robola wraz z oprogramowaniem i źródłem spawalniczym dla Pa11stwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie". W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego wpłynęły oferty o warlośct znacznie przekraczającej kwotę, jakq

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

9. Zapytanie na realizację zamówienia pn.: ,,Zakup modułu wirrualna uczelnia w ramach
projektu Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie'' Wartość zamówienia:
66 174,00 zł.

10. Postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usługi
opiekuna obowiązkowych i ponadprogramowych praktyk zawodowych studentów, w
ramach projektu pn. ,,Pielęgniarstwo zawód z przyszłością - wsparcie dla studentów i
absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie" Wartość zamówienia:
23684.00 zł.

11. Zapytanie na świadczenie usług Specjalisty ds. Badania Kompetencji W związku z
realizacją projektu pn.,, Innowacyjni z MOTO POWER" Wartość zamówienia - 5 450,00
zł.

12. Postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Przeprowadzenie
szkoleń i warsztatów dla studentów PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją
projektu: ,,Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie" Wartość zamówie11:

• Bilans kompetencji- 34368,00 zł.
• Szkolenie Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - 43 200>00 zł.
• Przeprowadzenie szkoleń podwyższających kompetencje i wiedzę studentów,

pracowników PWSZ w Ciechanowie - 217 950,00 zł.
• Innowacyjne wniejętności dydaktyczne -34 550,00 zł.
• Bazy danych - 33408,00 zł.
• Warsztaty rachunkowości jednostek budżetowych oraz jednostek samorządowych-

60 000,00 zł.
• Warsztaty Akademia CISCO dla studentów PWSZ w Ciechanowie - 100 800,00 zł.
• Warsztaty Metody i Techniki wywiadowcze - 14 380,00 zł.



• Warsztaty Metody i Techniki przesłuchań -8 856,00 zł.

13. Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn.: ,,Dostawa pojazdu służbowego na

potrzeby PWSZ w Ciechanowie" Wartość zadania 115 990,00 zł.

Dział A�ministra�yjno-lnwestycyjnł' 
ZESTAWIENIE WYDA TKOW BUDZETOWYCH BIEZĄCYCH W GRUPIE 

„POZOSTAŁE ZAKUPY I USŁUGI" DO WARTOŚCI 
PODPROGOWYCH PONIESIONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOLĘ 

ZAWODOWĄ W CIECHANOWIE W 2018 R. 

LP. GRUPA KOSZTÓW KWOTA BRUTTO 
{ZL) 

Pomoce dydaktyczne ( środki, sprzęt, odczynniki, 57.000,00 
materiały, modele) i książki 

2 Meble i wyposażenie niezbędne celom dydaktycznym i 113.000;00 
administracyjnym 

3 Sprzęt i urządzenia komputerowe, licencje, 39.600;00 
oprogramowanie i centrale telefoniczne 

4 Materiały biurowe, utrzymanie techniczne urządzeń 71.500,00 

biurowych 
Srodki czystości 58.000,00 

6 Sprzęt RTV-AGD 5.500;00 

.. . -

Sprzęt sportowy 20.000,00 

8 Artykuły medyczne 74.000,00 

9 Usługi poligraficzne 91.000,00 

10 Materiały budowlane 26.000,00 

RAZEM 555.600,00 



II. Sprawozdanie z działalności Działu Informatycznego w 2018 r.

W skład sekcji wchodzą osoby: Piotr Kuskowski -kierownik, Andrzej Pietroń, Rafał Kostka; 

Bartosz Budny (od 01.09.2018). 

1. Administrowanie serwisem www.pwszciechanow.edu.pl (292 nowych artykułów,

aktualizacja komponentów, tworzenie nowych modułów, tworzenie cotygodnio\.vych

kopii zapasowych strony)

2. Administrowanie Zintegrowanym Systemem Wspomagającym Zarządzanie i

Administrowanie Uczelnią SIMPLE/BAZUS (bieżąca pomoc w rozwiązywaniu

problemów; wgrywanie aktualizacji i poprawek - 9 sztuk; prowadzenie zgłoszeń w

systemie serwisowym - 135 zgłoszeń; utworzenie ponad 600 kont dla nowych

studentów, włącznie z nadaniem wszystkim dostępu do Wirtualnego Dziekanatu,

wygenerowanie nowych haseł dla ponad 50 użytkowników)

3. Administrowanie pocztą elektroniczną Uczelni (tworzenie kont dla nowych

pracowników, resetowanie haseł dla użytkowników, którzy zapomnieli danych

logowania, pomoc w oczyszczaniu zapełnionej skrzynki oraz przy konfigura�j i

zewnętrznego knenta pocztowego)

4. Administrowanie platformą e-lea.rningową MOODLE (ponad 600 nowych kont,

aktualizacja i weryfikacja ponad 1700 istniejących kont)

5. Administrowanie serwisem BIP (utworzenie wpisów dotyczących 67 zarządzeń

Rektora, 4 zarządzeń Kanclerza oraz 41 uchwał Senatu)

6. Administrowanie senvisem ACK www.ackpwsz.pl (105 aktualizacji artykułów i

planów zajęć, aktualizacja komponentów zaplecza strony, cotygodniowa kopia

zapasowa strony)

7. Administrowanie systemem POL-ON oraz pomoc w użytkowaniu systemu,

wykonywanie eksportu studentów z systemu BAZUS do systemu POL-ON

8. Administrowanie platformą Microsoft Imagine - 320 nowych kont dla studentów

kierunków inżynierskich

9. Administrowanie systemem plagiatowym

1 O. Administrowanie systemem bibliotecznym PA TRON (utworzenie ponad 600 kont 

dla nowych studentów, aktualizacja wersji systemu oraz bazy danych (2 razy), 

przeprowadzanie codziennych kopii zapasowych (ponad 300 kopii) 



11. Utrzymanie sieci (przewodowe i bezprzewodowe) w budynkach PWSZ (przebudowy,

naprawy), aktualizacja oprogramowania w routerach,

12. Naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych

13. Utrzymanie pracowni komputerowych w pełnej sprawności (instalacje,

aktualizacje, pomoc bieżąca itp.) aktualizacja oprogramowania i łatek bezpieczeństwa

na około 160 komputerach w pracowniach przynajmniej 2 razy w ciągu roku

14. Pomoc użytkownikom systemów (instalacje, aktualizacje, pomoc bieżąca itp.)

15. Projektowanie materiałów reklamowych (reklam do gazet, portali internetowych,
zaproszeń)

16. Obsługa techniczna konferencji odbywających się w pomieszczeniach PWSZ

(przygotowanie nagłośnienia, projektorów, laptopów)

17. Pomoc przy tworieniu zamówień dotyczących komponentów komputerowych,

multimedialnych i pochodnych, przygotowywanie specyfikacji do przetargów.

18. Bieżąca obsługa systemu monitoringu Uczelnianego (budynek główny przy ul.
Narutowicza 9, Dom Studenta przy ul. Narutowicza 4a, Wydział Ochrony Zdrowia
przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie oraz Wydział Zamiejscowy w Mławie
przy ul. Warszawskiej 52) - wykonywanie kopii na potrzeby służb porządkowych.

III. Sprawozdanie rzeczowo - finansowe (2018 r.) - Dom Studenta

Liczba studentów zakwaterowanych w Domu Studenta od stycznia do 
czerwca 2018 r. wynosiła 80 osób. W nowym roku akademickim od 
października do grudnia 2018 r. zamieszkało 69 osób. 
Wskaźnik rezygnacji z miejsca w Domu Studenta oscylował w przedziale {1� 
4). 
Wynajem pokoi przez osoby pochodzenia ulcraińskiego 10483 osobo -
noclegów. 
Wynajem pokoi przez osoby pochodzenia indonezyjskiego 561 O osobo� 
noclegów. 
Dom Studenta wystawił ogółem 234 faktur V AT 
Przeprowadzono rutynowe kontrole: 

1. p. poż. (gaśnice, hydranty)
2. przewody kominowe
3. kontrola sanitarna obiektu
w wyznaczonych spełniających wymogi terminach.

Comiesięcznie Dom Studenta wystawia faktury za najem lokali i korzystanie z 
mediów dla lokatorów mieszkających w tym budynku jak również dla stołówki 
prowadzonej przez Panią Mikołajczak Bogusławę oraz od marca 2017 r. dla 



Klubu Studenta Euforia- Fabryka Kultury ZGRZYT (właściciel Sławomir 
Gortat). Faktury wystawiane są także dla wszystkich wykładowców 
korzystających z noclegów ( około I 09 osobo-noclegów) oraz dla osób obcych 
lub instytucji i zgrupowań sportowych. 
Poza tym codzienne administrowanie całego budynku, obsługa systemu Bazus 
oraz wpłaty bankowe. 

I. Wykonano remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do
Domu Studenta j wejścia awaryjnego oraz przy archiwum

2. Remont schodów do stołówki ( skucie lastryka, szlichta, płytki
antypoślizgowe )

3. Wykonano remont łazience w segmencie nr 304
4 .Malowanie pomieszczenia mieszkalnego nr 205



' - PRZYCHODY I KOSZTY DOMU STUDENTA ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 ROK
I T 

--

I 

Lp. Wyszczególnienie Wartość Narastająco Lp. Wyszczególnienie 

PRZVCHODY KOSZTY 
1 Oplata za Akadernjk 22 730

,;
00 2L7 089,78 1 Z.użycie materiałów 

2 Czynsze lokatorów l 766,06 21 525,03 w tym: wyposażEnie meble i skl niskocen 
materiały do remonru bieżącego 

3 Czynsz� stołówka 2 78l,40 33 376,80 mat.bieżące, gospodarcze, śr.czystości 
4 Wynajem pokoi pnez. osoby obce 31 038,07 330 340,l l materiały biurowe 

5 Wyrajem pokoi wykłldowcom 259,25 6 999,94 aktualizacja oprogramowania 

Odsetki od opht :za DS. 
6 przetenninowanych }2,37 510,19 2 Zużvcie enere:ii 
7 Kary umowne z tyt powstałych szkód 0,00 100,.00 w tym: energia elektryczna 

Wynajem powierzcl:mi w 
18 918„321 8 K k.ibie Studenta 2 190,12 energe cieplna 

9 Media reraktmowane l 681,261 12 419,791 

woda i ścieki 
IO Poz.ostałe wolatv 3 Us lue:i obce 
Il Środki refundowane - Urzad Pracy o.oo 5 &36,0& w tym: usłut!i remontowe bie:źace 

rozmowy telef. dostęp do lntemetu 
ush.tgi różne, naprawy, przeglądy 

4 Wyna�rodzenia 
5 Pochodoe od wyoagrom;e ii 
6 ODlata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
7 odpis na ZFŚS 
8 onmty radiowe 

RAZEM PRZYCHODY 62 4S8,53 647116,04 RAZEM KOSZTY 

I 
R011'4ICA Ml�IĘCZNA /strata/ -32 629,48 
RÓŻNICA NARASTAJĄCO 'ZA ROK2018 /-zysk/ 63 340,54 
ZVSK NARASTAJĄCO ZA LATA 2007/2018 165 053,18 

J_ l- _ I
f KOSZTY REMONTU GRUDZIEN 2018 � 

---� 

-

- . 

Lp. Wys:zu.ególnieoie WARTOŚĆ Lp. Wyszczegolnienie 
UCHWALA SENATU 19l 700..00 

ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE Z 2017 ROKU I I 32 SJ4,98 KOSZTY REMONTIJ 

ŚRODKI. POZOSTAŁE DO WYKORZYSTANIA 111 502,79 

Wartość Narastająco 

19 036,26, 52 638,31 
9 959.06 31 792,25 
l 803,76 4 453,74 
6 504,76 14 980,87 

768,68 1 364,89 
0,00 46,56 

33 907,971 18.2805,34 
8 165,59 47 &90,76 

18 098,36 93 420,17 
7 644,02 41. 494,41

759.,49 11 057,62 

679,42 5 429,87: 
80,07 5627,75, 

34138.42 269 251.s2' 
6115,81 47 182,56 
1 130,00 9 220,00 

0,00 Jl 09'4,00 
o.oo 24.S,lS 
0,00 281,00 

9S 088.,01 583 775,50 

. - ,·

--- --, 
-==- -. 

Narastająco 
I 

1.62 732,19



IV. Sprawozdanie w zakresie gospodarki finansowej za rok obrotowy 2018.

Działalność operacyma. 

I PRZYCHODY 

I .Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanych w roku 2018 plan dotacji 
podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2018 r. dla PUZ kształtował się następująco: 

• Dotacja na zadania zw. z kształceniem studentów stacjonarnych
(dotacja podstawowa)
• Dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi
• Dotacja na zadania zw. z kształceniem i rehabilitacją
leczniczą studentów niepełnosprawnych

• Dotacja na zadania zw. z prowadzeniem podyplomowego kształcenia
pielęgniarek i położnych

• Dotacja na nagrody Ministra
• Dotacje na ub. zdrowotne studentów

14 598,0 tys. zł 
155,5 tys. zł 

40,3 tys. zł. 

23,5 tys. zł 
19,0 tys. zł. 
12,0 tys. zł. 

Łącznie kwota dotacji na działalność dydaktyczną i zadania projakościowe w roku 2018 wynosiła -
14 848,3 tys. zł. 

2.W zakresie podstawowej działalności operacyJneJ w roku 2018 uczelnia uzyskała przychody na łączna
kwotę 21 078,4 tys. zł , w tym:

1) Dotacje z budżetu MNiSW
(skorygowane o część niewydatkowaną z roku 2017 )

2) Dotacje z budżetów samorządów lokalnych
3) Przychody z tyt. opłat za świadczone ush1gi edukacyjne

a) w tym opiaty za studia nies1acjonarne.- - I 505.2tys. zł.
4) Pozostałe z tyt. usług w zakresie działalności dydaktycznej
5) Środki z programu ERASMUS
6) Dotacje z programów wspólnotowych

3.Pozostałe przychody operacyjne

ll KOSZTY 

14 885,0 tys. zł 
190,0 tys. �ł. 

1 608,3 tys. zł. 

182,7 tys. zł. 
39,0 ty:s. zł. 

4 l 73 ,4 tys. zł. 

135,8 tys. zł. 

Koszty poniesione w ramach działalności operacyjnej za rok 2018 kształtowały się następująco: 

l. Koszty rodzajowe:
w tym:
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce

( w tym: usługi remontów kapitalnych w obiektach - 17 5, O tys. z/.
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia

21 723,5 tys. zł 

453,4 tys. zł. 
I 192,2 tys. zł. 

777,0 tys. zł. 

37,9 tys. zL 
12 965,4 tys. zł. 



w tym z tył. um6w cywilno-prawnych - I 296,3 tys. zł. 
- pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzeóz
Pracowników i studentów

- pozostałe koszty rodzajowe
w tym z tyt. wypłaconych stypendiów w ramach programu praktyk 

zawódowych 

2. Pozostałe koszty operacyjne: 

2 737 ,5 tys. zł. 
3 261,7 tys. zł. 

11,6 tys. zł 

Ogółem działalność operacyj na za rok 2018 zamknięta została wynikiem finansowym netto -zysk w kwocie 
- 1 248,9 tys. zł.

3. Wyodrębniona działalność gospodarc.za.

Wyodrębnioną działalność gospodarczą stanowi działalność Akademickiego Centrum Kształcenia . 
W roku 2018 ACK uzyskało przychody na działalność własną w wysokości 1 762, 7 tys. zł. z czego : 

- dotacje samorządu na działa1ność oświatową w wysokości
- dochody własne z czesnego i pozostałych opłat w wysokości

l �48,5 tys. zł. 
214,3 tys. zł 

Koszt własny działalności ACK po obciążeniu narzutem kosztów ogólnouczelnianych za rok 2018 wyniósł 
ogółem 1 623,8 tys. zł . . 
Zysk uzyskany z dochodów własnych wynosi 139,0 tys. zł. 

Działalność inwestycyjna: 

W zakresie nakładów na nieruchomości oraz rzeczowe aktywa trwałe 

I .Nakłady na roboty budowlane i montażowe w nieruchomościach oraz zakup rzeczowych składników 
majątku zrealizowano w kwocie 2 280,6 tys. zł. 
w tym: 

- wydatki na rozbudowę i wyposażenie MCSM - 1 307,5 tys. zł.

- zakup sprzętu specjalistycznego do pracowni i laboratoriów
- zakup środków transportu

Dotacja celowa uzyskana z rezerwy budżetu państwa otrzymana na zakup 
pracowni wyniosła 609,9 tys. zł. 

856,9 tys. zł. 
116,2 tys. zł. 

wyposażenia laboratoriów t

2.Zmniejszenie majątku z tyt. likwidacji składników majątku trwałego o łącznej wartości inwentarzowej
1 357 ,9 tys. zł., dotyczy:

- zwrot działki i budynku Malużyn o wartości inwentarzowej 1 106,1 tys. zł.
- likwidacja samochodu dostawczego o wartości inwentarzowej 46,4 tys. zł.
- likwidacja pożostałych składników majątku o wartości inwentarzowej 9,5 tys. zł.
- zwrot działki ul. Powstańców Warszawskich o wartości inwentarzowej 195,9 tys. zł.

3.Inwestycje zaniechane w roku 2018 nie wystąpiły.

Działalność finansowa: 

W zakresie działalności finansowej zrealizowano: 

Wpływy: 28,9 tys. zł. 



1. Przychody finansowe, w tym z tyt. odsetek
2. Dywidendy z udziałów spółka "Spawalnik''

Wydatki: 

1. Zapłata podatku dochodowego od os. prawnych.
2.Aktualizacja wartości udziałów spółka „Spawalnik"-zmniejszenie
3.Ujemne różnice kursowe zrealizowane

19, 1 tys. zł. 
9,9 tys. zł. 

21,7 tys. zł. 

0,9 tys. zł. 
I 9 ,4 tys. zł. 
1,4 tys. zł. 



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOLJ\ 7.AWOCOWA 

w CIECHANOWIE 

ul Nanilowicza 9, 06-400 C1:=cl1anow 
tel.lfax 23/ 672 20 50' 231 673 75 7r 

NIP 566-18·05-832 REG. i308692G1 
.9. 

KA.034.1.2019 

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI 

ARCHIWUM UCZELNIANEGO ZA 2018 ROK 

1. NAZW A JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

2. IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO SŁUŻBOWE ARCHIWISTY

Gabriela Kowalska, specjalista ds. archiwum 

3. OPIS LOKALU ARCHIWUM UCZELNIANEGO

Lokal archiwum uczelnianego składa się z pomieszczenia biurowego i dwóch magazynów 
archiwalnych o ł�cznej powierzchni około 70 m2

• Usytuowany jest na parterze budynku. 
Pomieszczenia są suche, widne, z możliwością wietrzenia. Okna są okratowane oraz
zaopatrzone w rolety uniemożliwiające nasłonecznienie dokumentów. Drzwi drewniane.
wyposażone w jeden zamek, codziennie po zakończeniu pracy są zamykane i plombowane.
Archiwum wyposażone jest w regały metalowe i drewniane, sprzęt biurowy, gaśnice
proszkowe i czujniki dymu oraz w termohigrometry.

4. DOKUMENTACJA PRZEJĘTA DO ARCHIWUM UCZELNIANEGO

ILOŚĆ PRZEJĘTEJ DOKUMENTACJI 

NAZWA KOMÓRKI MATER1ALY ARCHIWALNE DOKUMENTACJA 
ORGANIZACYJNEJ (KAT. A) NIEARCHJW ALNA 
PRZEKAZUJ ACEJ (KAT. B) 
DOKUMENTACJĘ ilość ilość 

ilość w mb. w jednostkach ilość w mb. w jednostkach 
archiwalnych archiwa) nvch 

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk 
0,40 10 4,60 347 Humanistycznych 

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk 
Humanistycznych Zakład 

0,10 3 0,50 16 Pielęgniarstwa Klinicznego 
i Kształcenia Podyplomowego 
Dział Kształcenia i Spraw 

0,70 29 Studenckich 
- -

Kwestura - - 6,15 109 

Wydział Inżynierii i Ekonomii - - 5,05 422 

Biblioteka Uczelniana 0,10 I 0,10 3 

Rektorat i Kancelaria Ogólna 0,10 5 0,10 6 



Zamiejscowy Wydział Elektroniki. 
Dziennikarstwa i Technik - - 7,35 160 

Multimedialnych 

5. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

ilość udostępnionych jednostek archiwalnych 
liczba osób korzystających z materiałów 

archiwalnych 

-

6. WYPOŻYCZANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH Z ARCIDWUM
UCZELNIANEGO 

ilość wypożyczonych jednostek archiwalnych
-

7. ILOSC MATERIALOW ARCIDWALNYCH PRZEKAZANYCH DO ARCIDWUM
PAŃSTWOWEGO 

ilość w mb. ilość w jednostkach archiwaln_ych
-

8. ILOŚĆ WYBRAKOWANEJ DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
ilość w mb. ilość w jedno�tkach archiwalnych 

-
· 

7,55 399 

9. UWAGI

W 2018 roku wycofano ak"ta z ewidencji Archiwum Uczelnianego w związku z ponownym 
wszczęciem sprawy w komórce organizacyjnej - dokumentacja niearchiwalna w ilości ok. 
0,05 mb. (1 j.a.). 

W wyniku weryfikacji kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, dokonanej na podstawie§ 3 
zarządzenia nr 67/2017 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 21.12.2017 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji wspraw1e
organizacji 1 zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie, przekwalifikowano dokumentację niearchiwalną do materiałów 
archiwalnych w ilości ok 1,20 mb. (35 j.a.). 

Ciecl1anów, dn. 21. 03.2019 r. 

Gc.kicl.Q... -���P�� .. 
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Sporządziła 
. .............. , ............... , ,  ..

Zatwierdził 
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