
PWSZ rozszerza współpracę 

Dyrektorzy u rektora 
- To początek współpracy, która 

przyniesie korzyści naukowe i dy
daktyczne dla każdej ze stron - tak 
o spotkaniu zorganizowanym 
przez Państwową Wyższą Szkolę 
Zawodową z dyrektorami szkól 
ponadgimnazjalnych mówiła doc. 
dr Ewa Wiśniewska, prorektor do 
spraw nauki i rozwoju PWSZ. 

Uczelnia po raz kolejny zaprosiła 
dyrektorów szkół ponadgimnazjal
nych z Płocka i powiatu płockiego do 
bliższej współpracy. Doroczne spo
tkanie jest okazją do zaprezentowania 
oferty edukacyjnej uczelni, ale przede 
wszystkim określenia zakresu i kie
runku współpracy ze szkołami, któ
rych absolwenci stanowią sporą grupę 
studentów PWSZ. - U nas dzieje się 
dużo dobrego i o tym też chcielibyśmy 
państwu powiedzieć - mówił rektor 
PWSZ w Płocku prof. dr hab. Jacek 
Grzywacz. - Nasi absolwenci konty
nuują naukę w najlepszych uczelniach 
w Warszawie, Łodzi i Toruniu, ponie
waż gwarantujemy dobre, solidne wy
kształcenie. W spotkaniu uczestniczy
li dyrektorzy placówek z Płocka, Go
stynina, Sierpca, Wyszogrodu, Gąbi
na, Staroźreb i Drobina. 

W trakcie spotkania podpisano na 
czas nieokreślony porozumienie mię
dzy P W S Z w Płocku a Zespołem 
Szkół nr 3. - Dla nas ta współpraca 
oznacza także rozwój nauczania dwu
języcznego, które chcielibyśmy wpro
wadzić również w liceum — powie
dział Krzysztof Wiśniewski, dyrektor 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Krzysztof Wiśniewski (z lewej) i rektor 
PWSZ prof. Jacek Grzywacz podczas podpisania porozumienia 
przedstawili plan współpracy szkoły i uczelni na najbliższe lata 

Zespołu Szkół nr 3. Porozumienie za
pewnia objęcie opieką dydaktyczną 
i naukową uczniów UJ Liceum Ogól
nokształcącego im. Mari i Dąbrow
skiej w Płocku oraz Gimnazjum nr 13 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Płocku. Licealiści i gimnazjaliści 
będą mogli uczestniczyć w wykła
dach prowadzonych przez wykła
dowców P W S Z w Płocku. Ponadto 
uczniowie partnerskich szkół skorzy
stają z zasobów biblioteki uczelnia
nej. Studenci będą natomiast odby
wać praktyki w Zespole Szkół nr 3. 

Obie placówki zobowiązały się rów
nież do wzajemnego udostępniania 
w miarę potrzeb i możliwości swoich 
pomieszczeń dydaktycznych. 

Spotkanie stało się też okazją do za
prezentowania zalet karty Erasmus. 
- Obecnie w Turcji są cztery nasze stu
dentki, które przez semestr będą stu
diować na Uniwersytecie w Manisie -
mówiła Monika Franczak, pełnomoc
nik rektora ds. programu Erasmus. 
A dyrektorzy szkół i ich uczniowie 
otrzymali zaproszenie również na 
dzień otwarty uczelni. rad 


