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Dnia 30.03.2015 r. na uczelni Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie odbyły
się wykłady dla uczniów szkół średnich. Jednym z uczestników było Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące w Głogowie Młp. Udział w zajęciach wzięły klasy, które zostały objęte
patronatem tejże uczelni. Licealiści z chęcią wybrali się na zajęcia, gdyż byli bardzo ciekawi w
jaki sposób są przeprowadzane i jak one wyglądają.

Pierwsze wykłady, które odbyły się na auli poprowadził prof. dr hab. Stanisław Waltoś. Jest to
wybitny prawnik, specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego. Wykład
szczególnie zainteresował nas, ponieważ dotyczył on bardzo ciekawego a zarazem
kontrowersyjnego tematu dotyczącego tortur w różnych epokach historii. Profesor wprowadził
nas w temat przytaczając wydarzenia i postacie historyczne, ustawy prawne oraz fragmenty
ksiąg napisanych przez wybitnych myślicieli. Wykładowca zachwycił nas swoją niezwykle
przestronną wiedzą, w intrygujący sposób przedstawiał ewolucje dotyczącą prawa do tortur w
poszczególnych krajach. Z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy, gdy profesor opisywał
sposób ich wykonywania oraz niedorzeczne prawa panujące w ówczesnym świecie. Po
zakończeniu wykładu gromkimi brawami podziękowano prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi.

Następnie udaliśmy się do sali komputerowej, w której zostały poprowadzone zajęcia dot. rynku
pracy i kariery zawodowej przez Panią Ewę Podgórską. Na początku rozwiązaliśmy test na
podstawie którego mniej więcej możemy określić swoje preferencje zawodowe. Po wykonaniu
indywidualnej pracy wysłuchaliśmy wykładu. Dowiedzieliśmy się jakie będą zawody przyszłości,
jakie będzie największe zapotrzebowanie oraz w jakich miejscach warto szukać pracy w czasie
studiów. Jednak wielu z nas stwierdziło, iż najistotniejsze dla nas będzie zapoznanie się ze
sposobami odkrywania własnych potrzeb związanych z karierą zawodową. Po wyjściu z uczelni
rozmawialiśmy dużo o zajęciach. Niektórzy z nas zainteresowali się uczelnią, dyskutowali na
temat prawa do wykonywania tortur współcześnie oraz o naszych preferencjach zawodowych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i mamy nadzieję, że uda nam się znów uczestniczyć w
tak ciekawych zajęciach.
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