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Już wkrótce Powiślańskiej Szkole Wyższej przybędzie nowy partner. Do grona współpracujących z Uczelnią 

organizacji dołączy Dom Przedsiębiorcy z Tczewa. Studenci Wydziału Zarządzania znajdą tam bardzo 

atrakcyjne miejsce do odbywania praktyk oraz realizacji prac dyplomowych, zaś wykładowcy wspomagać będą 

działające podmioty w ramach funkcjonującego inkubatora przedsiębiorczości. Szczegóły współpracy zostaną 

ustalone jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2011/2012. 

 

09.04.2011 

     Fundacja „Ubi societas ibi ius” ogłasza drugą edycję konkursów na najlepsze prace pisemne związane z 

problematyką fałszerstw: 

  

 „Fałszerstwom stop” – skierowany do studentów; 

 „Nauka przeciw fałszerstwom” – skierowany do pracowników naukowych i doktorantów. 

     Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2011 r. 

     Fundacja zapewnia autorom najlepszych prac atrakcyjne nagrody finansowe, jak i możliwość ich publikacji w 

dzienniku „Fałszerstwa.eu”. 

     Konkursy objęte są honorowym patronatem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę 

Kudrycką i Rektora PSW- prof. Stefana Angielskiego 

     Szczegółowe informacje dotyczące konkursów, regulaminy i niezbędne dokumenty zgłoszeniowe znajdują 

się na : 

NAUKA PRZECIW FAŁSZERSTWOM 

II Edycja konkursu dla pracowników naukowych i doktorantów, na najlepszą pracę pisemną związaną z 

problematyką fałszerstw. 

FAŁSZERSTWOM STOP 

II Edycja konkursu dla studentów, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw. 

 

 

22.03.2011 

     Szanowni Dydaktycy! Drodzy Studenci! 

     Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej- prof. dr hab. Stefan Angielski, objął 

patronatem II edycję konkursów: Konkurs dla doktorantów i pracowników naukowych „Nauka Przeciw 

Fałszerstwom” oraz Konkurs dla studentów „Fałszerstwo Stop” organizowanych przez Fundację „Ubi societas, 

ibi ius”. 

     Fundacja „Ubi societas, ibi ius” zajmuje się analizą i diagnozą zagrożeń związanych z fałszerstwami, których 

przykłady z różnych dziedzin życia prezentuje na stroniewww.falszerstwa.eu oraz działaniami prewencyjnymi 

podnoszącymi wrażliwość społeczną na problem fałszerstw. 

     Więcej informacji o konkursach na stronie fundacji: www.tamprawo.org. 

http://dp.tczew.pl/index.php
http://tamprawo.org/projekty/18-konkurs-dla-pracownikow-naukowych-i-doktorantow-2-edycja.html
http://tamprawo.org/projekty/17-konkurs-dla-studentow-2-edycja.html
http://www.falszerstwa.eu/
http://www.tamprawo.org/


 

 

24.02.2011 

     „ZAINWESTUJ W SIEBIE – MANAGER XXI WIEKU” 

     W związku z realizacją przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „DELTA” projektu 

„Zainwestuj w siebie – Manager XXI wieku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

     Rozpoczynamy nabór uczestników zainteresowanych podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych, z 

terenu powiatu kwidzyńskiego, osób dorosłych pracujących na stanowiskach kierowniczych związanych z 

zarządzaniem, osób pracujących na samodzielnych stanowiskach: w dużych, średnich, małych 

przedsiębiorstwach, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych: na bezpłatne szkolenia z zakresu 

zarządzania, podnoszenia umiejętności interpersonalnych, komputerowe, zdobycia certyfikatu ECDL, i coachnig 

zawodowy. 

  

Moduły interpersonalne: 

 komunikacja interpersonalna – 12 h 

 organizacja pracy własnej i zespołu – 12 h 

 przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 12 h 

 metody motywowania pracowników – 12 h 

 metody i techniki radzenia sobie ze stresem – 12 h 

 zarządzanie czasem – 12 h 

 coaching – dla uczestników projektu powyżej 45 roku życia (indywidualny trener) 10 h / osobę 

Moduły informatyczne i zarządcze: 

 narzędzia informatyczne – 18 h, egzamin ECDL 

 zarządzanie projektowe w przedsiębiorstwie – 30 h 

 warsztaty z przedsiębiorczości – 24 h 

Zapewniamy uczestnikom: 

 materiały szkoleniowe 

 profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym 

 szkolenia prowadzone w formie warsztatów 

 grupy o małej liczbie uczestników 

 opiekę nad dziećmi podczas szkoleń 

 wyżywienie 

     Okres realizacji szkoleń luty – sierpień 2011r., dla osób powyżej 45 roku życia – luty – listopad 2011r. 

http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=40
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=38
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=43
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=97
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=98
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=99
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=100
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=82
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=11
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=12


     Uczestnicy Projektu muszą ukończyć wszystkie moduły z 80% frekwencją. 

  

     Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.managerXXIwieku-kwidzyn.pl 

     Bliższe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 55 612 56 17 kom.: 722 003 409, oraz 722 003 408 

w godzinach pracy biura projektu. 

     Zgłoszenia i zapytania przyjmujemy także mailowo pod adresem: fund.delta@wp.pl 

  

 

18.01.2011 

     Spotkanie opłatkowe 

     11.12.2010r., pracownicy administracyjni i dydaktyczni PSW zebrali się na corocznym spotkaniu 

opłatkowym. Uroczystość rozpoczęli Rektor PSW prof. dr hab. Stefan Angielski oraz Pani Prorektor ds. 

Kształcenia, prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała, składając najserdeczniejsze życzenia świąteczne i 

noworoczne. 

     Następnie, jak tradycja nakazuje, wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, by po chwili zasiąść do 

wspólnej uczty. Nie zabrakło oczywiście wigilijnych przysmaków, jak barszczyk z pasztecikami z kapustą i 

grzybami, pierogi, karp, makowiec, itp. 

     Nastrój świąteczny udzielił się wszystkim uczestnikom, którzy we wspólnych rozmowach podsumowali 

miniony rok i wymieniali spostrzeżenia, a także wspominali o swoich planach i życzeniach na nadchodzący 

2011r. 

     Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Magię Świąt dodatkowo podkreślały 

dekoracje świąteczne na stołach oraz przepiękna choinka, udekorowana bombkami. Na zakończenie, wszyscy 

pracownicy otrzymali upominki. 

     Mamy nadzieję, że nowy – 2011 rok będzie jeszcze bardziej owocny w sukcesy niż ten miniony! 

GT 

  

 

03.10.2010 

     Wydział Nauk o Zdrowiu 

     Na Wydziale Nauk o Zdrowie prowadzone są dwa kierunki studiów- pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, 

które cieszą się ogromną popularnością i dobrą renomą wśród studentów. 

     Czemu zawdzięczamy tak dobre opinie? 

     W dużym stopniu, doskonałe wyniki kształcenia osiągamy dzięki wybitnej kadrze naukowej oraz bogatemu 

zapleczu dydaktycznemu szkoły. Oprócz tego, na akredytowanych studiach pielęgniarskich zapewniamy prawie 

http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/
http://www.managerxxiwieku-kwidzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=2
mailto:%3cb%3efund.delta@wp.pl%3c/b%3e


taką samą ilość godzin zajęć praktycznych, co wykładów teoretycznych. Natomiast specjalnie dla pielęgniarek 

już pracujących w zawodzie, zostały utworzone studia pomostowe, dostosowane czasem trwania (od 2 do 3 

semestrów) do profilu ukończonej szkoły. 

     W trakcie kształcenia naszych studentów, głównie skupiamy się na wpojeniu podstawowych elementów 

pracy w służbie zdrowie, jak: kontakt z pacjentem, trafna i szybka ocena stanu zdrowia, pomoc ludziom chorym 

i ich rodzinom, wykonywanie czynności ratunkowych, obsługa sprzętu medycznego oraz organizacja działań 

społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia. 

     Nasi absolwenci należą do osób szczególnie poszukiwanych na rynku pracy. Najczęściej znajdują 

zatrudnienie w szpitalu, przychodniach, hospicjum, sanatorium i pogotowiu ratunkowym, ale nie są to jedyne 

ścieżki kariery zawodowej. 

     Warto zostać pielęgniarką lub ratownikiem medycznym, gdyż żadna praca nie da tyle życiowej satysfakcji, co 

niesienie pomocy potrzebującym. 

GT 

  

 

03.10.2010 

     CZYNNIKI WYBORU UCZELNI WYŻSZYCH 

     W dzisiejszych czasach szkoły wyższe przeżywają prawdziwe oblężenie. Nie dziwne więc, że ostatnio 

pojawia się ich coraz więcej i prezentują konkurencyjne oferty, co sprawia, że trudno dotrzeć do tej najlepszej. 

Wybór studiów, to przecież jedna z najpoważniejszych decyzji w życiu. Ukierunkowuje naszą ścieżkę 

zawodową oraz wpływa na dalszą przyszłość. Zatem, jakie czynniki decydują o tym, że wybieramy dany 

kierunek studiów? 

     Zapytaliśmy kilkudziesięciu studentów I roku, na które elementy głównie zwracali uwagę podczas rejestracji 

na wyższe uczelnie. Wśród najczęściej wymienianych, znalazły się: 

 Bogata oferta edukacyjna szkoły wyższej; 

 Innowacyjne kierunki studiów; 

 Prestiż uczelni i kierunku; 

 Wybitna kadra naukowa; 

 Własne zainteresowania i plany życiowe; 

 Wysokość stypendium; 

 Popularność kierunków (sytuacja absolwentów na rynku pracy); 

 Możliwość bezpłatnej nauki (także w prywatnych uczelniach); 

 Niskie czesne i opłaty wpisowe; 

 Koła naukowe i inne sekcje; 

 Odległość od miejsca zamieszkania i dogodne połączenie komunikacyjne; 

     Nie są to jednak jedyne motywacje, którymi kierują się młodzi kandydaci. Często pojawiają się także takie, 

jak: okres buntu przeciwko całemu światu, wybór konkretnego kierunku studiów przez bliskiego znajomego, 



chęć zdobycia wiedzy z nieznanej wcześniej dziedziny. Nieliczni studenci wybrali studia dzienne, by nadal 

otrzymywać tzw. kieszonkowe od rodziców i nie pracować. 

     Warto wybierać taki kierunek, który wiąże się z naszymi zainteresowaniami i nie zmęczy nas zbyt szybko, 

gdyż realizacja tego, to już połowa edukacyjnego sukcesu. 

  

 

18.08.2010 

     PSW na imprezach lokalnych 

     Imprezy lokalne, to świetna okazja do reklamy, dlatego PSW jest częstym gościem, wszędzie tam, gdzie 

dzieje się coś ciekawego. Koordynator ds. Rekrutacji – Magdalena Łapacz z ogromnym zaangażowaniem 

promuje naszą uczelnię, na tego typu wydarzeniach, poprzez kolportaż ulotek i opowieści o studiach. Chętnie 

odpowiada również na wszystkie pytania, dotyczące warunków przyjęcia, oferty edukacyjnej, rekrutacji, a także 

wymaganych dokumentów, co skutecznie zachęca do wybrania studiów w PSW. W tym niewątpliwie trudnym 

zadaniu, Panią Magdę wspierają studenci naszej uczelni, poświęcając czas wolny od zajęć. 

     W ostatnim czasie, nasze stoiska gościły m.in. podczas Targów Staroci, Dni Prabut, Dni Kwidzyna, Dni 

Ryjewa, Kwidynaliów, Oblężenia Malborka, itd., gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem potencjalnych 

kandydatów w różnym wieku. 

     Jednak nie zawsze, nasza obecność świadczy wyłącznie o reklamie. Potrafimy także bezinteresownie 

pomagać i działać na rzecz innych osób. Doskonałym przykładem jest ostatnia zbiórka pieniędzy na rzecz 

powodzian „Muzyka z pompą”, w której działaliśmy niezwykle aktywnie i wyłącznie charytatywnie. 

     Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszych stoisk podczas wydarzeń kulturalnych! 

GT/PSW 

  

 

27.07.2010 

     Obrony prac dyplomowych w PSW 

     Dla wielu studentów wakacje są już w pełni, jednak warto przypomnieć, iż w okresie czerwcowo-lipcowym 

odbywają się w Powiślańskiej Szkole Wyższej obrony prac licencjackich. 

Możemy z dumą stwierdzić, iż studia w roku akademickim 2009/2010 zakończyło już łącznie 101 

absolwentów po pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym. 

Do obron prac dyplomowych przystąpiło 47 osób z Wydziału Zarządzania oraz 54 osoby z Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. 

  



 

Promotor dr W. Kozłowski i absolwenci 

  

 

Promotor dr M. Makowski i absolwenci 

  

Wszystkim gratulujemy i jednocześnie informujemy, iż uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie 

się zgodnie z tradycją w pierwszą sobotę września – 04.09.2010 w Auli PSW. 

Już teraz wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY!!! 

  

 

06.07.2010  

     Z PSW dookoła świata 



     Ogromny potencjał drzemie w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Oprócz bogatej oferty edukacyjnej, 

uaktualnianej o nowe, atrakcyjne kierunki oraz doskonałego zaplecza dydaktycznego, zapewniamy naszym 

absolwentom możliwość kontynuowania nauki poza granicami Polski. 

Przyjrzeliśmy się bliżej dwóm, losowo wybranym uczelniom – University of Worcester i University od 

Bedfordshire. Naszą uwagę celowo skupiliśmy na Wielkiej Brytanii, gdyż należy do krajów, gdzie Polacy są 

wciąż bardzo poszukiwanymi specjalistami. 

Po porównaniu obu uczelni z PSW, okazało się, że kontynuacja nauki w tym kraju jest idealnym uzupełnieniem 

studiów na naszej uczelni. Perspektywą dla absolwentów wydziału zarządzania są studia w University of 

Worcester związane z biznesem, finansami i marketingiem, dokształcające m.in w zakresie efektywnej 

komunikacji, pracy zespołowej oraz użytecznych w pracy technologii. Natomiast absolwenci wydziału nauk o 

zdrowiu mogą pogłębiać zdobytą wiedzę w University od Bedfordshire. Tutaj, wśród oferowanych kierunków 

znalazły się: pielęgniarstwo, dietetyka, metody zarządzania opieką medyczną, studia o zdrowiu. 

Kontynuacja nauki na zagranicznej uczelni ma mnóstwo zalet. Te najważniejsze to: wzbogacenie o nowe 

doświadczenia, szlif języka urzędowego danego kraju, zwiększenie konkurencyjności potencjalnego pracownika 

na rynku pracy, poznanie interesujących ludzi, itp. 

Warto skorzystać z takiej szansy! 

  

 

02.06.2010  

1. Skąd pomysł na otwarcie kierunku inżynieryjnego w Powiślańskiej Szkole Wyższej? 

     Uważam, że w obecnych czasach, nie deprecjonując studiów humanistycznych czy ekonomicznych, 

przyszłość związana jest z kształceniem politechnicznym. Okres przemian ustrojowych lat 90-tych wywołał 

szczególne zainteresowanie zarządzaniem, marketingiem i ekonomią, jako studiami bardziej przyszłościowymi. 

Uruchomiło to lawinę „nadprodukcji” absolwentów tych studiów oraz doprowadziło do deficytu inżynierów 

wielu specjalności. Dodatkowo, dawniej studia techniczne uchodziły za bardzo trudno, co znacznie zmniejszało 

ich popularność. Obecnie, te czynniki otwierają przed uczelniami technicznymi nowe szanse na kilka 

najbliższych lat. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie nie stroni od nowatorskich rozwiązań i jednocześnie 

stara się dostosować ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Poprzedzona analizą sytuacji decyzja o 

powołaniu nowego Wydziału Nauk Technicznych jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia w Polsce, a w 

szczególności w woj. pomorskim. 

  

2. Jaki jest poziom trudności na studiach – studia inżynieryjne od razu kojarzą się większości z „ostrym 

zakuwaniem”? 

     Z pewnością studia inżynierskie postrzegane są przez młodych ludzi jako trudne, z powodu przedmiotów 

ścisłych. Niedostateczny poziom wiedzy studentów pierwszego roku matematyki, fizyki czy chemii jest tylko i 

wyłącznie efektem nieprzemyślanej reformy oświaty i rezygnacji z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego 

na maturze. Nie ma w Polsce uczelni, która nie miałaby z tym problemu, dlatego sytuacja ta wymaga podjęcia 

konkretnych działań (np. zajęć wyrównawczych), gwarantujących osiągnięcie przez studentów umiejętności 

spełniających wysokie standardy kształcenia. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, podobnie jak 



większość uczelni w Polsce, realizuje takie działania, już od kilku lat. A czy studia inżynierskie związane są z 

„ostrym zakuwaniem”? Każde studia wymagają od studenta systematycznej pracy własnej. Jeśli chce się 

osiągnąć zamierzony cel i być profesjonalistą w swojej dziedzinie, to niezależnie od kierunku studiów, należy 

włożyć odrobinę wysiłku i pracy. 

  

3. Jak prognozuje Pan przyszłość absolwentów kierunku – mając na uwadze realia polskie i europejskie 

(w tym kryzys gospodarczy)? 

     Mimo kryzysu, prognozy dla przyszłych inżynierów nie są najgorsze, a nawet mówi się o brakach 

kadrowych. Związek Inżynierów i Techników Budownictwa szacuje, że aż 6-7 budów przypada na jednego 

uprawnionego inżyniera, co powoduje zjawisko fikcyjnego zatrudnienia – brak lub niedostateczny nadzór nad 

budową, prowadzące w konsekwencji do katastrof budowlanych. Według raportu opracowanego przez TNS 

OBOP na zamówienie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2013 roku będzie brakowało prawie 10 

tysięcy inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska. Stąd lista tzw. zamawianych kierunków studiów i 

starania mające na celu zwiększenie naboru na studia techniczne. Na liście tej znalazły się także studia związane 

z energooszczędnymi technologiami w budownictwie. Nie jest więc przypadkiem, że Powiślańska Szkoła 

Wyższa proponuje specjalność budownictwo energooszczędne. Zawód ten znalazł się w grupie tzw. zawodów 

przyszłości. Zgodnie z raportem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – „Pomorską mapą zawodów i 

umiejętności przyszłości”, najlepsze perspektywy, szczególnie w woj. Pomorskim, ma budownictwo. Wzrost 

liczby pracujących w tym sektorze do 2015 r. ocenia się na ponad 40%, co pozostawia w tyle nawet sektor usług. 

Prognozy dla absolwentów kierunków technicznych są pomyślne także za granicą, Według rankingu „Niedobór 

Talentów” opracowanym w 2008 roku przez firmę Manpower , dotyczącym najbardziej poszukiwanych 

zawodów w kraju i za granicą, inżynierowie znaleźli się na czwartym miejscu, jako jedyna poszukiwana w 

pierwszej grupie grupa o wykształceniu wyższym. Według prognoz opracowanych przez amerykańskie Biuro 

Statystyki Pracy – BLS do roku 2014 wzrost wśród osób pracujących w służbie zdrowia oraz w zawodach 

technicznych szacowany jest na około 1,8 mln nowych miejsc pracy, pomimo wciąż trwającego kryzysu 

gospodarczego. Należy jednak pamiętać, że budownictwo to „koło zamachowe gospodarki”, mające wpływ 

także na poziom bezrobocia poprzez tzw. „efekt mnożnikowy”. Zatrudnionych w budownictwie 100 osób 

generuje miejsca pracy dla co najmniej 300 osób zatrudnionych przy różnych pracach wykończeniowych. Być 

może budownictwo stanie się sposobem na kryzys… 

  

4. Czy uważa Pan że tytuł inżyniera jest lepszy od tytułu licencjata? Jeśli tak, to dla kogo jest? 

     Inżyniera nie jest ani lepszy, ani gorszy od licencjata. Oba tytuły potwierdzają uzyskanie przez studentów 

studiów wyższych wiedzy i umiejętności w określonym zawodzie i są równoważne. Różnica polega na tym, że 

tytuł inżyniera związany jest z wykształceniem technicznym. Warto wiedzieć , że pochodzące z języka 

francuskiego słowo „inżynieria”, historycznie związane jest najsilniej z budownictwem, gdyż dawniej oznaczało 

umiejętność budowy twierdz i umocnień obronnych. 

  



 

Spotkanie Prorektora ds. kształcenia, prof. nadzw. dr hab. Krystyny Strzały z Wojciechem Wędrychowskim, nauczycielem w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Barlewiczkach 

  

 

11.02.2010 

W imieniu Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego dr Zbigniewa Rau pragnę zaprosić 

studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców do uczestnictwa w Projekcie Nauka + 

Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes, którego inauguracja odbędzie się 25.02.2010 r. o godz. 

10:00 w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. 

 

08.02.2010 

Dear staff and the students of the partner university, 

As we, the institutions taking part in LLP Erasmus programme, already know, one of the fundamental aims of 

the programme for the participants regardless of their status is to get to know about the culture of the host 

country and to meet new people as well as your counterparts. With parallel to this aim, it is and will be a great 

pleasure for Bilecik University to welcome the students and staff of our partners. 

First of all our city, Bilecik, which also gives its name to our school, is the first and one of the most important 

cities to visit and see as the Ottoman Empire had its roots in this city. Therefore, with a possible visit to our 

school within the scope of the LLP Erasmus Programme, our guests will have this amazing chance to witness the 

beginning of the history of a gorgeous empire. By visiting the historical places, buildings, tombs and 

monuments, you will have a trip in the history. 

Besides, we will provide you with social activities and trips to historical and tourstic places like Istanbul 

(declared 2010- cultural capital of Europe) Uludag (the most well-known ski resort), Bursa (one of the most 

historical and industrial cities), Antalya (the paradise city attracting millions of people with its sea, beaches, 

landscapes and history), Konya (where a religious figure, Mevlana, who is known all over the world, lived), and 

http://psw.home.pl/pliki/Temp/Kreator_Innowacyjnosci.pdf
http://psw.home.pl/pliki/Temp/Kreator_Innowacyjnosci.pdf


so on. During such social activities and trips, you will have an amazing experience to know about a rich culture, 

taste the delicious Turkish foods. 

Another reason for you to choose our school is that the low cost of living in the city and the geographical 

position of the city. The life is cheap and very easy without having problems in transportation. With a glimpse at 

a map of turkey, you will recognize that the city is very close to very important beautiful cities like Istanbul, 

Bursa, Eskisehir and Ankara, the capital city. 

While fulfilling your academic responsibilities, be sure that you will have great and amazing times in our school 

and city. Waiting to host you here with pleasure. 

Best Regards 

Fatih Cigerci 

International Relations Office 

Bilecik University 

Bilecik / TURKEY 

  

 

02.02.2010 

     AKCJA „KUPUJ W KWIDZYNIE” 

„Zespół Badawczy pod kierownictwem dr Beaty Pawłowskiej, składający się ze studentów II roku Wydziału 

Zarządzania Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie: Piotr Czajka, Krzysztof Kanarek, Grażyna 

Kotkiewicz, Mariusz Lisowski, Anna M. Łaszcz, Małgorzata Mąkowska, Krzysztof Marszałkowski – 

przeprowadził analizę i ocenę akcji „Kupuj w Kwidzynie”. Wyniki mają pomóc w odpowiedzi, czy akcja 

zakończy się sukcesem bądź fiaskiem. Studenci przedstawili swoje wyniki na specjalnym otwartym spotkaniu z 

mieszkańcami, a przede wszystkim organizatorami tej dość kontrowersyjnej akcji.” 

 

Link do artykułu na stronie http://kwidzyniacy.pl 

Skany artykułu z Pulsu Kwidzyna [skan 1] [skan 2] 

 

15.09.2009 

UWAGA!!! Przyjmujemy studentów AHE 

wszystkich semestrów z kierunków: 

 Informatyka 

 Zarządzanie 

 Politologia 

  

 

20.05.2009 

http://kwidzyniacy.pl/index.php/puls-kwidzyna/56-wydanieon-line/1673-zbadali-qkupuj-w-kwidzynieq-kwidzyniacy-chc-hipermarketu.html
http://psw.home.pl/pliki/Temp/kwk1.pdf
http://psw.home.pl/pliki/Temp/kwk2.pdf


     Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, jak co roku, wzięła udział w Rankingu Niepublicznych 

Uczelni Licencjackich Perspektyw i Rzeczpospolitej. 

Spośród 78 najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich z całego kraju nasza uczelnia znajduje się na 

miejscu 13 !!! Przeskoczyliśmy 9 miejsc do przodu w porównaniu z rokiem poprzednim. Jesteśmy wobec 

powyższego II najwyżej notowaną Uczelnią w województwie pomorskim. 

Kryteria, które były brane pod uwagę przy ocenie uczelni to przede wszystkim siła naukowa – przyjęto, że miarą 

siły naukowej uczelni są uprawnienia do prowadzenia kierunków oraz nasycenie kadry osobami o najwyższych 

kwalifikacjach. Ważnym kryterium był także rozwój kadry własnej, gdzie PSW, jako jedna z nielicznych szkół 

niepublicznych może poszczycić się posiadaniem wypromowanych doktorów (Beata Pawłowska – doktor nauk o 

zarządzaniu (2006) oraz Katarzyna Strzała – Osuch – doktor nauk ekonomicznych (2009). 

Oceniana była także oferta kształcenia podyplomowego, warunki studiowania – dostępność dla studentów kadr 

wysokokwalifikowanych. 

Własna baza dydaktyczna, zbiory drukowane i elektroniczne, warunki korzystania z biblioteki, możliwości 

rozwijania zainteresowań naukowych, dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych oraz osiągnięcia 

sportowe to także kwestie, dzięki którym uczelnia została tak wysoko oceniona w porównaniu z innymi w kraju. 

Jako jedna z nielicznych nasza uczelnia dostała 100% za umiędzynarodowienie studiów, czyli wymiany 

studentów i kadry akademickiej jak również wielokulturowość środowiska studenckiego. 

  

 



Ranking niepublicznych uczelni licencjackich 2009 „Perspektywy” i „Rzeczpospolita” [kliknij na obrazku żeby powiększyć] 

  

 

     Studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej, przebywający na studiach na Litwie – Siauliai College, w 

ramach programu Erasmus powoli się aklimatyzują. Mają coraz więcej zajęć, w tym razem z kolegami z 

Łotwy, Bułgarii i Portugalii rozpoczęli naukę litewskiego. 

– Jest to bardzo trudny język, zupełnie nie podobny do naszego. Już chociażby odmiana nazwisk rodzi problemy 

– każdy nazywa się inaczej – ojciec, matka i dzieci. W gazecie, czasami można coś zrozumieć, ale tak na ulicy 

kompletnie nic… – mówią studenci PSW. 

     W ramach poznawania kultury litewskiej oraz zwyczajów litewscy studenci zorganizowali wyjazd do 

niedaleko położonego miasteczka na święto przepędzania zimy. Festyn połączony był z pokazami 

rękodzielnictwa oraz zabawami na śniegu. Zdjęcia pokazują trochę z klimatu tego wydarzenia. 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

KSO/PSW 

  

 

     Wykładowcy Powiślańskiej Szkoły Wyższej złożyli wizytę w Uczelni Partnerskiej – Siauliai College. W tym 

czasie odbyło sie również spotkanie w Siauliai University, gdzie zainicjowano współpracę pomiędzy dwoma 

uczelniami. Wizyta zaowocowała także próbą dopasowania programów nauczania i tym samym nadawania 

studentom tytułu licencjata obu uczelni. 

  

 

  



od lewej – Nedas Jurgaitis (Koordynator programu Erasmus, Siauliai College), Katarzyna Strzała-Osuch (Koordynator programu Erasmus 

Powiślańska Szkoła Wyższa), dr Michał Makowski (Dziekan Wydziału Zarządzania, Powiślańska Szkoła Wyższa) i Zita Tamasauskiene 

(Dziekan Wydziału Ekonomii, Uniwersytet Siauliai)[kliknij na obrazku żeby powiększyć] 

  

     Wykładowcy wzięli również udział w III Międzynarodowej Konferencji „Biznes, Studia i Ja”, organizowanej 

przez uczelnię partnerską. Zaprezentowano dwa referaty dotyczące Kwidzyna oraz powiatu kwidzyńskiego. 

Pierwszy, autorstwa dr Beaty Pawłowskiej, dr Michała Makowskiego i mgr Katarzyny Strzały-Osuch „Wybrane 

obszary działalności strategicznej Małych i Średnich Przedsiębiorstw i ich wpływ na rozwój zrównoważony na 

przykładzie powiatu kwidzyńskiego” wygłoszony została sesji plenarnej i spotkał się z dużym zainteresowaniem 

słuchaczy. Drugi, autorstwa prof. dr hab. Eugeniusza Gostomskiego dotyczył sytuacji gospodarczej i obszarów 

działalności MSP w Polsce. Kolejny, autorstwa mgr Daniela Osuch i mgr Katarzyny Osuch „Integracja 

Europejska inicjuje inwestycje w obszarze ochrony środowiska i zarządzaniu jakością” to próba porównania 

sytuacji Polski i Litwy w wybranych obszarach inwestowania po pięciu latach członkostwa w UE. 

  

 

  

od prawej – prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski (PSW), dr Michał Makowski (PSW), mgr Katarzyna Strzała-Osuch (PSW), dr Beata 

Pawłowska (PSW), Jolita Butkute (Urząd Miasta Siauliai), Sigita Sireikiene (Centrum Regionalnej Infrastruktury Turystycznej), Alius Valys 

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) [kliknij na obrazku żeby powiększyć] 

 

 

    



  

     Studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej, jak co roku już wyjechali na wymianę w ramach Programu Erasmus. 

W tym roku szansę taką otrzymało 3 studentów Wydziału Zarządzania – Krzysztof Kozłowski, Michał 

Rogowski i Krzysztof Rakowiecki. Studiują w Siauliai College na Litwie – Uczelni partnerskiej PSW. 

– Studenci dostają miesięczne stypendia – w tym roku w wysokości 315 Euro, a PSW dodatkowo rezygnuje z 

czesnego w okresie studiów zagranicznych. Myślę, że pieniędzy im nie brakuje… – mówi Katarzyna Strzała-

Osuch, Koordynator Programu Erasmus w Powiślańskiej Szkole Wyższej. 

     Sami studenci piszą o swoich przeżyciach i nowych doświadczeniach w e-mailach przesyłanych do uczelni. 

– „… Zajęcia w szkole są całkiem ciekawe a język angielski jak na razie nie jest dla nas przeszkodą w relacjach 

z rówieśnikami i nauczycielami. Niebawem dojdzie nam język litewski i marketing – to także zapowiada się 

ciekawie… Jak na razie z chłopakami i Gergan (Bułgarka) oraz naszą przewodniczką (Litwinka) byliśmy na 

ogólnokrajowym święcie pożegnania zimy w Rumsiskes (obok Kowna)…” pisze Krzysztof Kozłowski. 

  

 

  

Spotkanie integracyjne studentów Erasmusa z Polski, Bułgarii, Łotwy i Litwy [kliknij na obrazku żeby powiększyć] 

  

– „… Z wiadomości dla mnie najciekawszych… – dostałem się do drużyny koszykarskiej, lecz szansa na 

wystąpienie w jakimś turnieju jest znikoma, ponieważ mam zaległości taktyczne…” pisze Michał Rogowski. 

     PSW stara się rokrocznie wysłać studentów na wymianę, mając nadzieję, iż pobyt w uczelni partnerskiej w 

Europie przyczyni się zarówno do osobistego rozwoju studentów, jak również do rozwoju samej uczelni. W 

przyszłym roku akademickim PSW może zorganizować zarówno wyjazdy na studia za granicą, jak również na 

praktykę – w sumie dostępnych będzie około 15 miejsc. 

KSO/PSW 



  

 

Zakończono szkolenie 

SPECJALIŚCI OD PROJEKTÓW 

  

     W 2007 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie utworzone zostało Lokalne Partnerstwo 

na Rzecz Zatrudnienia, w skład którego weszły samorządy, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele 

biznesu, a głównym zadaniem tychże jest systemowe podejście do spraw rozwoju lokalnego, głównie w 

dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich. 

W porozumieniu z przedstawicielami Lokalnego Partnerstwa i zdefiniowanymi potrzebami, utworzono w 

uczelni Centrum Projektowe, przygotowujące się do realizacji nowych projektów. 

W ramach projektu „Kwidzyńska Akademia Kadr, czyli studia pomostowe dla pielęgniarek” trenerzy z Ośrodka 

Doradztwa i Treningu Kierowniczego z Gdańska przeprowadzili szkolenie w zakresie zarządzania projektami 

pn.„Project Menager”, według „International Project Management Association”, w którym uczestniczyło 16 

osób, członków Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia. 

 

 

Uczestnicy szkolenia przygotowującego do 

realizacji nowych projektów  

 

 

 

 

Dzięki środkom pomocowym 

PIELĘGNIARKI KOŃCZĄ STUDIA 

  

     W czerwcu br. w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie zakończy się projekt pn. „Kwidzyńska 

Akademia Kadr, czyli studia pomostowe dla pielęgniarek”, realizowany od 3 lipca 2006 roku, a 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Główny cel wspomnianego przedsięwzięcia to uzupełnienie i podniesienie poziomu wykształcenia zawodowego 

pielęgniarek. Zdobyte kwalifikacje są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. 

Dotychczas grupa 25 studentów, odbywających studia pomostowe na II roku pielęgniarstwa, opuściła już mury 

naszej uczelni z dyplomem licencjata pielęgniarstwa, a kolejnych 89 studentów niebawem również będzie 

legitymować się wyższym wykształceniem z zakresu pielęgniarstwa. 



 

 

Renata Jedynak 

Zdecydowałam się na podjęcie nauki w WSZ w Kwidzynie, ponieważ 

realizacja projektu finansowanego z EFS pozwala na uzupełnienie 

wykształcenia bez ponoszenia dużych kosztów, co w przypadku zarobków 

pielęgniarek jest bardzo istotne. 

Poza tym jestem mieszkanką Kwidzyna i nie muszę dojeżdżać na zajęcia 

 

 

 

Fundusze europejskie i krajowe 

PIELĘGNIARKI PO STUDIACH 

  

      Od 2006 roku w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie funkcjonuje Centrum Projektowe, którego celem 

jest realizacja projektów ze środków europejskich i krajowych. 

Aktualnie w naszej uczelni realizowany jest projekt pn. „Kwidzyńska Akademia Kadr, czyli studia pomostowe 

dla pielęgniarek”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem przedsięwzięcia jest 

uzupełnienie i podniesienie poziomu wykształcenia zawodowego pielęgniarek. Zdobyte kwalifikacje są 

honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. 

Dotychczas grupa 25 studentów, odbywających studia pomostowe na II roku pielęgniarstwa, opuściła już mury 

naszej uczelni z dyplomem licencjata pielęgniarstwa. 

Fakt zdobycia wyższego wykształcenia niewątpliwie zwiększa motywację pielęgniarek do dalszego 

samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

  



 

Studentki pielęgniarstwa podczas zajęć teoretycznych 

  

 

WSZ Kwidzyn 

AKREDYTACJA DLA PIELĘGNIARSTWA 

  

     Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Wyższego w Warszawie udzieliła na kolejne trzy lata akredytację 

dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie. 

Podstawą do udzielenia akredytacji był wniosek, złożony przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Kwidzynie, na 

podstawie którego przeprowadzona została – z wynikiem pozytywnym – szczegółowa wizytacja akredytacyjna 

w uczelni w Kwidzynie. 

– Każda szkoła wyższa czy jednostka organizacyjna posiada metody pracy, stosowane procedury, które sobie 

wypracowała – mówi Rektor WSZ w Kwidzynie prof. Stefan Angielski – i muszą one być wykonywane zgodnie 

z przepisami. Mogą być wewnętrzne kontrole w obrębie samej instytucji lub też centralne. Wówczas sprawdza 

się, czy dana jednostka pracuje zgodnie z wypracowanymi i narzuconymi procedurami. Dotyczy to wszystkich 

uczelni, państwowych także. 

Przedstawiciele Krajowej Rady Akredytacyjnej szczegółowo kontrolowali w naszej uczelni sposób prowadzenia 

zajęć dydaktycznych: czy jest ściśle określony limit godzin na poszczególne przedmioty, uprawnienia 

wykładowców, ilość godzin zajęć przeznaczonych na wykłady i zajęcia praktyczne w szpitalach, oraz to, czy 

ilość godzin została należycie zrealizowana. 

– Kontrolujący to ludzie szczegółowo sprawdzający – dodaje prof. Angielski – chcieli również zobaczyć nasz 

szpital, jakie panują w nim warunki, rozmawiali z ludźmi, którzy opiekują się tam naszymi studentami, 

odwiedzili również inne szpitale. 

Warto dodać, że ostatnio w ministerstwie odbyło się spotkanie, na które poproszono tylko niektóre ze szkół 

niepublicznych prowadzących kierunek nauk o zdrowiu, w tym naszą uczelnię, które mogą służyć jako przykład 

i podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi uczelniami. 

  



 

Rektor WSZ w Kwidzynie prof. Stefan Angielski: 

„Uzyskanie akredytacji to dobra perspektywa dla naszej 

szkoły. Dobrze, że mamy tutaj szpital; na naszych studentów 

i absolwentów czeka również szpital w Malborku.” 

 

 

 

H. C. 

  

 

PO ROSYJSKU O FINANSACH 

  

     W ramach współpracy Programu Socrates Erasmus Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie gościła 

wykładowców z Katedry Finansów Siauliai College na Litwie. 

Przez tydzień panie: Audrone Krivickaite-Museike, Audrone Bagdoniene i Birute Balcytiene miały cykl zajęć z 

finansów ze studentami I, II i III roku naszej uczelni. Uwieńczeniem wykładów i ćwiczeń, prowadzonych w 

języku rosyjskim, było uroczyste wręczenie międzynarodowych certyfikatów. 

Dla gości z Litwy przyjazd do kwidzyńskiej uczelni i cykl prowadzonych w ramach Programu Socrates Erasmus 

wykładów był pierwszym tego rodzaju doświadczeniem. Panie, pytane o wrażenia, stwierdziły, że nasi studenci, 

w odróżnieniu od tych, z którymi mają zajęcia na co dzień, poważniej podchodzą do nauki. Nie kryły również, 

że bardzo podoba im się stary, mający zapewne swą ciekawą historię, gmach uczelni, a także przestronne, 

odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne. 

Tydzień wypełniony zajęciami minął szybko, jednak nie mogło w nim zabraknąć czasu na zwiedzenie miasta, 

między innymi Zamku i Terenów Rekreacyjnych na Miłosnej. 

Nasi studenci bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat zajęć prowadzonych przez dydaktyków z Litwy: 

– Zobaczyliśmy, jak wyglądają zajęcia z obcokrajowcami, mogliśmy także porównać, czy wykładają tak jak nasi 

wykładowcy. Należy podkreślić, iż panie z litewskiego uniwersytetu, mimo iż były na naszej uczelni gośćmi, 

podczas prowadzonych zajęć wcale nie były dla nas pobłażliwe. 

Współpraca międzynarodowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie z uczelniami partnerskimi rozwija się. 

Niedawno studenci ratownictwa medycznego WSZ wysłuchali ciekawego wykładu, prowadzonego przez prof. 

Ulricha Dubicha ze Szwajcarii, zaś nieco wcześniej litewscy studenci z Siauliai College gościli naszego 

dydaktyka, Panią Katarzynę Strzałę-Osuch, uczestnicząc w cyklu prowadzonych przez nią wykładów. 



  

 
Uroczyste wręczenie certyfikatów 

 
Wykładowcy z litewskiej uczelni (od lewej): 

Audrone Krivickaite-Museike, Audrone Bagdoniene, Birute Balcytiene i 
Katarzyna 

Strzała-Osuch, dydaktyk z WSZ Kwidzyn 

H. C. 

  

 

EUROPEJSKI WYMIAR NAUKI 

  

     Studentki Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie uczestniczyły w międzynarodowej konferencji w 

Bydgoszczy, a wygłoszone przez nie referaty opublikowane zostały w naukowej monografii. Ważnym 

wydarzeniem była również obecność na naszej uczelni profesora Ulricha Dubacha z kliniki uniwersyteckiej w 

Szwajcarii, który wygłosił wykład dla studentów wydziału nauk o zdrowiu. 

Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu”, która odbyła się 

w dniach 20-21.09.br., zorganizowano z okazji X-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu WSZ w Kwidzynie: Liliana Błaszkowska, Wiesława Dollata, Anna 

Kobylas, Aldona Kwiatkowska, Halina Kowalska, Teresa Kosińska i Anna Kłosowska wygłosiły na kongresie 

dwa referaty: „Mobbing jako problem społeczny zdrowia publicznego” i „Mobbing jako problem zdrowotny, 

ekonomiczny i prawny zdrowia publicznego”. Prace te, ze względu na ważkość problematyki i jej staranne, 

profesjonalne opracowanie, zostały opublikowane w monografii naukowej „Interdyscyplinarny wymiar nauk o 

zdrowiu”, Bydgoszcz 2007. 

W październiku, na zaproszenie Rektora WSZ prof. Stefana Angielskiego, naszą uczelnię odwiedził Ulrich 

Dubach, profesor jednej z największych klinik uniwersyteckich w Besel w Szwajcarii. Profesor Dubach jest 

specjalistą nefrologii i dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WSZ wygłosił ciekawy wykład pt. „Interakcje 

leków w praktyce klinicznej”, wyróżniając dwa rodzaje interakcji leków: synergizm, czyli sumowanie się 

działania jednocześnie podawanych leków oraz antagonizm – osłabianie działania jednocześnie podawanych 

leków. 

Wykład prowadzony był w języku angielskim, co nie stanowiło bariery w zrozumieniu tematyki wygłaszanego 

referatu. Studenci czynnie brali udział w zajęciach, zadając profesorowi pytania ze wspomnianej dziedziny. 

– Intensywny rozwój farmakologii stwarza duże możliwości – powiedziała obecna na wykładzie Katarzyna 

Strzała-Osuch, dydaktyk WSZ Kwidzyn – ale może również stanowić pewne niebezpieczeństwo dla przebiegu 

kuracji, ponieważ ogólna świadomość zagrożenia wynikającego z kojarzenia leków jest wciąż niewielka. 



  

 

Wykład prof. Ulricha Dubacha dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WSZ w Kwidzynie 

H. C. 

  

 

Media, dziennikarstwo, marketing 

PUBLIC RELATIONS – NOWA SPECJALNOŚĆ 

  

     Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie poszerzyła swą ofertę edukacyjną o kolejną specjalność, jaką 

jest public relations. Co właściwie oznacza termin „public relations”, czy słyszana często nazwa „piar”? 

Jakich sfer i dziedzin życia dotyczy? Czym zajmują się specjaliści PR? 

– Z praktycznego punktu widzenia – tłumaczy dr Artur Kozłowski, dydaktyk z WSZ Kwidzyn – różnice między 

PR i innymi formami działalności marketingowej najlepiej odzwierciedla historyjka, którą przytoczę, zwracając 

się wprost do czytelnika, a którą zaadaptowałem z książki „Public relations w praktyce”, autorstwa P. Fraser, 

Setel. 

– Załóżmy – mówi dalej dr Kozłowski – że do Kwidzyna przyjeżdża cyrk, a ty jako PR-owiec pragniesz, aby 

ludzie się o tym dowiedzieli. Najpierw zajmujesz się reklamą i wywieszasz plakat oznajmujący, że do Kwidzyna 

przyjechał cyrk. Następnie prowadzisz działania promocyjne poprzez powieszenie plakatu na słoniu i 

paradowanie z nim przez środek miasta. Sprawa nabierze rozgłosu, a tym samym stanie się publiczna, gdy słoń z 

plakatem podepcze ozdobny ogródek burmistrza i doniesie o tym miejscowa gazeta. Gdy potrafisz sprawić, by 

burmistrz uśmiał się z incydentu i uczestniczył w paradzie cyrkowej, nie czując urazy, to właśnie zostałeś 

autorem właściwych, pożądanych relacji. To jest public relations. 

W takich działaniach nie bez znaczenia są predyspozycje kandydatów, którzy powinni być przede wszystkim 

otwarci, dynamiczni oraz odważni, a przy tym posiadać umiejętność kreatywnego podejścia do projektów. 

– W wielu z nas drzemie ten potencjał – dodaje dr Kozłowski – trzeba go tylko umiejętnie pobudzić. 

– Nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata bez czynnej ingerencji mediów i dziennikarzy – mówi z kolei Pani 

Alina Kietrys, dziennikarz, wykładowca, Redaktor Naczelna Radia Gdańsk w latach 2002-2006. – Wszyscy 

wiemy, że ci ważni i najważniejsi „przychodzą” do naszego domu przez telewizyjne okienko, gazetowy artykuł 

czy radiową wiadomość. Świat został opanowany przez media. 



Studia na specjalności public relations przybliżą wiedzę o mechanizmach funkcjonowania mediów, wskażą, co 

jest polityką medialną, a co stanowi istotę czarnego public relations, odpowiedzą na pytania: czy dziennikarze to 

rzeczywiście czwarta władza, kim są naprawdę paparazzi, a kim prezenterzy, komentatorzy i publicyści? 

– Wiele pytań możemy stawiać, a poszukiwanie odpowiedzi jest fascynującym zajęciem. Świat współczesnych 

mediów nie pozwala, by się nudzić – twierdzi Alina Kietrys. 

Studia na specjalności public relations charakteryzują się dynamiką prowadzonych zajęć, realizacją 

nieszablonowych projektów, które dodatkowo urozmaicone są praktykami odbywanymi w prestiżowych firmach 

oraz instytucjach, takich jak: stacje radiowe, prasa, firmy marketingowe czy międzynarodowe koncerny. 

Specjaliści PR mogą z powodzeniem prowadzić własne agencje public relations albo marketingowe. Są 

niezwykle cenni dla średnich oraz dużych firm, umiejętnie kształtując ich wizerunek oraz relacje z otoczeniem. 

Doskonale sprawdzają się jako dziennikarze, rzecznicy prasowi instytucji publicznych, a także organizacji 

społecznych i politycznych. 

  

 

dr Artur Kozłowski dydaktyk WSZ Kwidzyn 

„Absolwenci specjalności public relations nie powinni mieć problemów 

ze znalezieniem pracy w Kwidzynie, ale też, co warto podkreślić, 

świat staje przed nimi otworem.” 

 

Public relations (PR) to relacje publiczne, a ściślej – kształtowanie pożądanych relacji z opinią publiczną, 

zaś piar, czy też pijar, to środowiskowa, niestaranna wymowa skrótowca PR. 

H. C. 

  

 

Kształtowanie przestrzeni i ochrona środowiska 

TU POTRZEBNI SĄ FACHOWCY 

  

     Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie od nowego roku akademickiego na kierunku ekonomii tworzy 

specjalność kształtowanie przestrzeni i ochrona środowiska. Na fachowców z tej dziedziny czeka praca nie tylko 

w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, wielkich koncernach, sektorze prywatnym, ale 

także za granicą. 

Świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa wzrasta. To niezmiernie ważne. Jednak, by zaprzestać 

postępującej degradacji środowiska naturalnego przez człowieka i zachować bioróżnorodność, potrzebni są 

specjaliści potrafiący planować zagospodarowanie przestrzeni przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. 



A takich fachowców jest w naszym kraju zdecydowanie za mało. 

Brak kadry wyspecjalizowanej w tej dziedzinie jest głównym powodem, że nie w każdej gminie są 

opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zaś te, które są tworzone, w większości nie 

uwzględniają wszystkich elementów i zagrożeń środowiskowych. 

– Rozwojowi populacji ludzkiej towarzyszy rozszerzanie się terenów zurbanizowanych kosztem zabierania 

przestrzeni środowisku naturalnemu, jak chociażby zabudowy nad jeziorami – mówi Waldemar Zając, Zastępca 

Nadleśniczego w Nadleśnictwie Kwidzyn. – Chcąc zachować bioróżnorodność musimy uchronić siedliska tych 

ptaków i zwierząt, które jeszcze dziko żyją. Trzeba dbać o wszystko, bo samo pójście w kierunku czystej wody i 

czystego powietrza spowoduje, że zostaniemy sami, bez bogactwa świata i roślin. 

Ale, jak podkreśla Waldemar Zając, to wszystko powinno być uwzględnione już na etapie planu 

zagospodarowania przestrzennego, który bezwzględnie powinien powstawać z udziałem specjalistów. 

– Nasze państwo promuje konsumpcyjny tryb życia, a to zawsze odbywa się kosztem środowiska naturalnego – 

dodaje Waldemar Zając. – Dziś tzw. zabudową liniową powodujemy tworzenie fragmentacji, enklaw, gdzie żyją 

osobnicy, np. sarny, nie kontaktując się z sobą. Nie ma kontroli nad fauną i florą. Najpierw muszą być więc 

zaplanowane korytarze dla migracji zwierząt i roślin, a dopiero potem można projektować elementy 

przestrzenne. W tej dziedzinie niezbędni są fachowcy, którzy trafnie rozpoznają teren, ewentualne zagrożenia i 

właściwie opracują plan zagospodarowania. 

Kształtowanie przestrzeni i ochrona środowiska to pierwszy techniczny kierunek na naszej uczelni. Studenci 

będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności między innymi z zakresu geodezji, rysunku technicznego, 

planowania przestrzennego, matematyki. 

– Gminy szukają takich specjalistów, gdyż w tej dziedzinie jest poważna luka – mówi Katarzyna Strzała-Osuch, 

dydaktyk z WSZ. – Absolwenci mogą prowadzić również własną działalność. Ponadto, w związku z tym, że od 

2 stycznia br., obowiązują normy emisji, takie koncerny jak IP czy Rafineria Gdańska poszukują specjalistów, 

którzy umieją liczyć koszty emisji. To rynek, który potrzebuje fachowców. Możliwości pracy są olbrzymie, 

Zachód również szuka takich specjalistów. 

  

 

Waldemar Zając z Nadleśnictwa Kwidzyn: 

„Marzy mi się taki plan zagospodarowania przestrzennego, 

który zakładałby zakaz jakiejkolwiek zabudowy 100 metrów 

od lasu. To dopiero miałoby sens.” 

 



 

Katarzyna Strzała-Osuch, dydaktyk z WSZ: 

„Absolwenci tej specjalności będą posiadać konkretne 

umiejętności i po skończeniu nauki mogą od razu 

podjąć pracę.” 

 

H. C. 

  

 

Studentki WSZ po powrocie z Turcji 

PIĘKNY KRAJ, WSPANIALI LUDZIE… 

  

     Agnieszka Kaczuba, Bernadeta Dąbrowska i Aleksandra Potuczko – studentki Wydziału Zarządzania z WSZ 

w Kwidzynie, w ramach realizowanego przez uczelnię programu Socrates Erasmus, wyjechały w styczniu br. do 

Turcji, by kontynuować naukę na Uniwersytecie Mugla. Wróciły w czerwcu, z zaliczonym semestrem, pełne 

nowych, pozytywnych doświadczeń, niezapomnianych wrażeń i wspomnień. 

Dziewczęta nie kryją, że obaw przed wyjazdem było wiele, a przede wszystkim te, związane z bezpieczeństwem. 

Wszak w perspektywie była podróż na uczelnię do egzotycznego pod niemal każdym względem kraju, 

począwszy od klimatu poprzez kulturę i obyczaje, na religii kończąc. 

– Po przyjeździe na miejsce okazało się, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż nasze wyobrażenia – mówi 

Agnieszka Kaczuba. – Byli tam także studenci z Włoch, Niemiec, Finlandii, Holandii i Norwegii. Mieliśmy 

swego koordynatora. Każdy dzień był tak zaplanowany, by poznać Turcję, tamtejszą kulturę, obyczaje i 

jednocześnie kontynuować naukę. 

Początkowe zajęcia to był kurs języka tureckiego i zajęcia kulturowe. Okazało się, że język turecki nie jest 

trudny, choć bardzo różni się od naszego ojczystego. 

– Często w języku tureckim jeden wyraz określa to, co po polsku musielibyśmy wypowiedzieć w paru słowach – 

tłumaczy Bernadeta. – Gdy początkowo napotykałyśmy na jakieś językowe trudności, wówczas 

„przechodziłyśmy” na angielski, choć z każdym dniem coraz lepiej szło nam z tureckim. W efekcie zdałyśmy 

egzaminy z tego języka i otrzymałyśmy stosowne certyfikaty. 

Niemałym zaskoczeniem był początkowo również fakt, że w tym kraju, w odróżnieniu od naszego, nie ma 

zdrobnień imion. Dziewczęta od razu przedstawiły się więc jako Aga, Ola i Benia, mając świadomość, że 

tubylcy mieliby ogromny problem z wymówieniem ich imion w pełnym brzmieniu. Z czasem dziewczęta 

przyzwyczaiły się, że Turcy, których głównym zajęciem w większości jest własny, mały biznes, to „herbaciarze” 

i nie wypada odmówić proponowanej filiżanki herbaty parzonej z wielką celebrą, że czczą śniadania, pieką i 

zajadają się pysznymi ciastami i tortami, są bardzo życzliwi, wierzą w moc talizmanu, jakim jest wisiorek z 

kamieniem granatu, zwany okiem proroka. 



Oprócz tych kulturowych różnic największe, niezapomniane wrażenia związane są z przepięknymi górskimi 

krajobrazami, mnóstwem egzotycznej zieleni i owoców, czystą morską wodą, gdzie przez kilkumetrową 

powierzchnię widać piasek i kamyki leżące na dnie. 

Tureccy studenci to sympatyczni, życzliwi młodzi ludzie, którzy z wielką ciekawością słuchali opowiadań o 

Polsce, naszym mieście i naszej uczelni. 

– Przede wszystkim – podkreśla Ola – mają bardzo pozytywne podejście do religii. Nie są tak zaślepieni w 

islamie, jak o tym często słyszymy. Dużo na ten temat rozmawialiśmy, są bardzo tolerancyjni, z szacunkiem 

wypowiadali się o naszej wierze. Mieszkałam z muzułmanką. To normalna dziewczyna, jak każda z nas. 

Równolegle z poznawaniem tureckiej historii, kultury i obyczajowości Aga, Benia i Ola uczęszczały na zajęcia z 

przedmiotów ekonomicznych, przygotowywały prezentacje, za które otrzymywały zaliczenia. 

– Zdobyłyśmy wiedzę, doświadczenie, poznałyśmy piękny kraj i wspaniałych ludzi – mówią dziewczyny. – To 

było bezstresowe życie, żałujemy, że pół roku tak szybko minęło. 

Zgodnie z ideą programu Sokrates Erasmus, we wrześniu, w ramach wymiany, do Kwidzyna przyjadą trzy 

tureckie studentki, które – tak jak Aga, Benia i Ola w Turcji – będą realizować na naszej uczelni tok studiów, 

poznając zarazem polską kulturę, historię i obyczaje. 

  

 

Prof. Krystyna Strzała wręcza nagrodę Panu Eugeniuszowi Kobylańcowi 

H. C. 

  

 

Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne 

BĘDĄ STUDIOWAĆ ZA GRANICĄ 

  

     Już nie tylko studenci Wydziału Zarządzania WSZ w Kwidzynie mogą studiować za granicą. Teraz takie 

możliwości mają również studiujący pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne na wydziale nauk o zdrowiu. 

Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie, w ramach realizowanego programu Sokrates Erasmus, przyznano na 

lata 2007-2013 Kartę Erasmusa, umożliwiającą kontakty międzynarodowe w dziedzinie nauk o zdrowiu z 

partnerskimi uczelniami w Europie. 

– Przyznam z dumą – mówi Katarzyna Strzała-Osuch, Kierownik Działu Promocji i Współpracy WSZ – że 

otrzymaliśmy wersję rozszerzoną, co jest dla nas niezmiernie istotne, ponieważ jesteśmy jedną z nielicznych 



prywatnych uczelni w Polsce, zajmującą się edukacją w dziedzinie nauk o zdrowiu, której tę wersję przyznano, a 

jedyną w całej północno-środkowej Polsce. To z pewnością nobilituje. 

Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie współpracuje z trzynastoma ośrodkami akademickimi w Europie, 

między innymi w Turcji, Czechach, Grecji, na Litwie, w Niemczech, we Francji czy Słowenii. 

– Wybór jest duży i możliwe, że już od września studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu WSZ będą kontynuować 

naukę za granicą – dodaje Katarzyna Strzała-Osuch. – Wyjazdy są organizowane na pół roku lub cały rok 

akademicki, a wyjechać może każdy student, który chce, zna język i ma pozytywne wyniki w nauce. Mamy 33 

miejsca, więc sporo osób ma szansę. 

Przypomnijmy, że trzy studentki Wydziału Zarządzania WSZ w Kwidzynie wróciły już z semestralnego pobytu 

w Turcji, zdobywając wymagane punkty transferowe. Oprócz niezapomnianych wrażeń, którymi na bieżąco 

dzieliły się również na łamach lokalnej prasy, realizowały na tamtejszej uczelni tok studiów w standardzie 

ECTS. Poszczególne prezentacje, spotkania, wykłady zaowocowały nie tylko pogłębieniem wiedzy 

merytorycznej, ale nawiązaniem wielu przyjaźni, poznaniem ciekawych zakątków i historii tego dość 

egzotycznego dla nas kraju, a także umocniły w przekonaniu, że potrafimy funkcjonować, uczyć się i 

współpracować w wielokulturowym gronie. 

Teraz możliwość kontynuowania nauki za granicą mają również studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu WSZ, a 

więc przyszłe pielęgniarki i przyszli ratownicy medyczni. To niebywała sposobność, by poznawać Europę, 

zdobywając jednocześnie wykształcenie. 

  

W Wyższej Szkole Zarządzania w 
Kwidzynie funkcjonuje Europejski 

System Transferu Punktów 
Kredytowych (ECTS), mający na 

celu ujednolicenie sposobu 
studiowania w Europie. Wdrożono 

go z myślą o usprawnieniu 
wymiany studentów z uczelniami 

zagranicznymi. Polega on na 
przypisywaniu odpowiednim 

przedmiotom określonej ilości 
punktów transferowych, a 

informacja o wyniku studiowania w 

standardzie ECTS wydawana jest 
w treści suplementu do dyplomu 

 
Teraz również studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu WSZ będą 
mogli studiować za granicą  

H. C. 

  

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNKIEM STUDIÓW 



  

     Od nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

powstanie kierunek ratownictwo medyczne, funkcjonujący dotychczas jako jedna ze specjalności pielęgniarstwa. 

Powstanie kierunku ratownictwo medyczne jest związane z powołaniem zawodu ratownika medycznego i 

stworzeniem w październiku 2006 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwości kształcenia w 

tym kierunku. 

– W Polsce jest niewielu ratowników medycznych z wyższym wykształceniem – mówi Prorektor dr hab. prof. 

WSZ Krystyna Strzała. – Od początku ratownictwo medyczne cieszy się u nas dużym powodzeniem i w tym 

zakresie odnotowujemy tendencję wzrostową. Dotychczas ratownictwo medyczne na uczelniach było 

specjalnością, teraz będzie kierunkiem studiów. 

Ratownictwo medyczne, mające za zadanie udzielać pomocy w przypadkach nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia, jest młodą dziedziną, utworzoną niedawno w polskiej medycynie, a w związku z tym niedostatecznie 

jeszcze obsadzoną kadrowo. 

PIERWSI Z FACHOWĄ POMOCĄ 

W kwidzyńskim szpitalu od 2005 roku funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy, w którym zatrudniani są 

lekarze ze specjalizacją medycyny ratunkowej i ratownicy medyczni. 

– Prestiż ratownika medycznego wzrósł – mówi Prezes Spółki „Zdrowie” Wojciech Kowalczyk. – To już nie jest 

ktoś tylko do noszenia torby czy noszy z pacjentem, ale osoba, która jest przygotowana do udzielenia pierwszej 

pomocy poszkodowanym, nieraz w warunkach ekstremalnych. Ratownicy medyczni są również zatrudniani w 

innych firmach, najczęściej dużych zakładach pracy, które mają własne zabezpieczenie medyczne, a także w 

pogotowiu ratunkowym. 

Dr Wojciech Szwałkiewicz, ordynator kwidzyńskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie kryje, że 

ratownictwo medyczne nie jest łatwym chlebem, ale potrafi być pracą satysfakcjonującą, pod warunkiem, że 

ratownik medyczny posiada rzetelną wiedzę medyczną. Takiej osobie można w sposób prawie bezgraniczny 

powierzyć masę zadań medycznych przewidzianych ustawą. 

– Mamy zespół paramedyczny, na którym jeżdżą tylko i wyłącznie ratownicy – mówi dr Szwałkiewicz. – Są oni 

wyposażeni w środki łączności, jest więc możliwość komunikacji z lekarzem. W naszej placówce funkcjonuje to 

dobrze i jest coraz lepiej, bo ratownicy nabywają z czasem doświadczenia, wiedzą, jak się zachować, 

postępować. Jeśli ktoś jest dobrze przygotowany pod względem wiedzy, z pewnością poradzi sobie w tej pracy, 

w której, nie ma co ukrywać, ważny jest także komponent fizyczny. 

ŚWIADOMY WYBÓR 

Mimo iż warunki fizyczne są istotne w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego, chętnych nie brakuje 

również wśród kobiet. 

Beata Kopp Ostrowska, która jako dziecko marzyła, by zostać pielęgniarką, teraz kończy studia ratownictwa 

medycznego. 

– Nie udało mi się zostać pielęgniarką, jednak los podsunął mi nowy, nieznany jeszcze dobrze u nas w kraju 

kierunek – ratownictwo medyczne. Nie zastanawiałam się długo i skorzystałam z szansy – mówi Pani Beata. – 

Studiując ratownictwo medyczne w Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie spotkałam się z wysoko 

wykształconą kadrą dydaktyczną, która bez ograniczeń przekazywała wiedzę na dany temat. Liczne ćwiczenia i 

praktyki, odbywające się w różnych ciekawych miejscach, pozwalały na czerpanie wiedzy nie tylko w formie 

teoretycznej. Chęć poszerzania wiedzy ułatwiała miła, rodzinna atmosfera panująca na uczelni. Kończę studia 

ratownictwa medycznego z nadzieją na dalszą edukację z dziedzin pokrewnych i uzyskanie godnej pracy. 



Wojciech Stefaniak pierwsze kroki niesienia pomocy rozpoczął w ochotniczej straży pożarnej, a następnie jako 

ratownik WOPR. Na tym jednak nie poprzestał i postanowił zająć się zawodowo udzielaniem pomocy. 

Zrealizował swoje plany i wstąpił w szeregi zawodowych strażaków. Obecnie pracuje w Państwowej Straży 

Pożarnej w Kwidzynie. 

– Podejmowane próby resuscytacji oraz reanimacji w większości przypadków kończą się niepowodzeniem – 

mówi Wojciech Stefaniak. – Najczęściej przyczyną jest brak znajomości podstawowych metod udzielania 

pierwszej pomocy. W życiu nie raz znalazłem się w takiej sytuacji, dlatego postanowiłem zgłębiać dziedzinę 

ratownictwa medycznego. W taki sposób narodziła się chęć rozpoczęcia studiów w Wyższej Szkole Zarządzania 

w Kwidzynie. Podczas studiów jeszcze bardziej zaznajomiłem się z dziedziną ratownictwa medycznego. Dzięki 

obecności na zajęciach z różnych dziedzin medycyny (ratownictwa medycznego) oraz przebytych w dużej ilości 

godzin praktyk, miałem możliwość poznania zaawansowanych metod udzielenia pierwszej pomocy. Nauczyłem 

się również konieczności ciągłego doskonalenia w tym kierunku. 

  

 

Studenci ratownictwa medycznego WSZ odbywają szereg praktycznych zajęć, 

mając do dyspozycji wszechstronnie wyposażone sale ćwiczeń 

H. C. 

  

 

Teoria w praktyce 

STUDENCI PRZEBADALI PRABUTY 

  

     Członkowie Koła Naukowego Leader, działającego przy Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie, 

przeprowadzili i opracowali kompleksowe badania naukowe dotyczące analizy strategicznej dla miasta i gminy 

Prabuty. W prabuckim ratuszu, podczas specjalnie poświęconej temu tematowi sesji, studenci przestawili wyniki 

prac. Badania przeprowadzono na przestrzeni kilku miesięcy i dotyczyły one wielu aspektów funkcjonowania 

miasta i gminy Prabuty. 

Do analizy SWOT, która jest jedną z najpopularniejszych technik analitycznych pomocną w porządkowaniu 



informacji, posłużył arkusz diagnostyczny, przygotowany przez dr Beatę Pawłowską, opiekunkę koła. 

Podczas prowadzenia prac studenci spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych, co w oparciu o 

uzyskane informacje pozwoliło na określenie mocnych oraz słabych stron miasta i gminy Prabuty, a także 

wskazanie na szanse i zagrożenia w kontekście przyszłego funkcjonowania w ramach specjalnej strefy 

ekonomicznej. 

Na podstawie analizy SWOT, którą na spotkaniu omówił Łukasz Rygielski, można ustalić, które mocne strony 

miasta i gminy Prabuty są w stanie potęgować szanse, natomiast diagnoza słabych stron i zagrożeń, które 

również należy brać pod uwagę, wskaże, jak je zniwelować. 

Wyniki następnego obszaru badań, którym była atrakcyjność inwestycyjna miasta i gminy Prabuty, także pod 

kątem dodatniego aspektu, jakim jest strefa ekonomiczna, przedstawił Michał Goch. Zbadano małe, średnie i 

duże przedsiębiorstwa z terenu powiatu kwidzyńskiego. Minusami dla Prabut okazały się słaby stan dróg i brak 

wykwalifikowanej kadry. Ponad połowa respondentów określiła wsparcie władz lokalnych i ich proinwestycyjne 

nastawienie na średnim poziomie. 

Ostatni obszar badań, mający charakter orientacyjny, a dotyczący atrakcyjności turystycznej miasta i gminy 

Prabuty, przeprowadzono za pomocą ankiet i rozmów. Te wyniki wypadły najmniej korzystnie dla miasta i 

gminy. Około 70 procent respondentów było zdania, że region Prabut i okolic należałoby bardziej wypromować. 

Prorektor dr hab. prof. WSZ Krystyna Strzała podziękowała dr Beacie Pawłowskiej i studentom za pracę, 

podkreślając jednocześnie, że przeprowadzenie i opracowanie kompleksowych badań, z wyników których mogą 

korzystać wszyscy mieszkańcy, jest dla studentów praktycznym pogłębieniem zdobytej już teoretycznej wiedzy. 

Warto dodać, iż podczas badań, w ramach oceny miasta i gminy Prabuty, powstała koncepcja pracy licencjackiej 

studenta Karola Mościckiego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski merytorycznie odniósł się do poszczególnych wyników 

badań i podziękował za profesjonalne wykonanie analizy, podkreślając ogromne zaangażowanie studentów w 

opracowaniu projektu. 

– Podchodzę do badań bardzo poważnie – powiedział Bogdan Pawłowski. – i cieszę się, że nie zostały one 

przedstawione w formie laurki. Wyniki badań pozwolą nam na przygotowanie informacji dla poszczególnych 

zespołów pracy w urzędzie. Wiemy, że mamy słabe strony, ale już teraz staramy się wzmocnić naszych 

partnerów, przedsiębiorców z zagranicy, i utwierdzić ich w przekonaniu, że w Prabutach warto inwestować. 

 
Prabuccy radni z uwagą wysłuchali 
wyników badań 

 
Burmistrz Bogdan Pawłowski merytorycznie 
odniósł się do wyników badań 

 
Pamiątkowe zdjęcie przy prabuckim ratuszu 



H. C. 

  

 

Dydaktyk z WSZ Kwidzyn 

PO NIEMIECKU NA LITEWSKIEJ UCZELNI 

  

     Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie, w ramach umowy z Agencją Narodową Sokrates-Erasmus, 

zorganizowała wykłady w jednej ze szkół partnerskich, w Siauliai College na Litwie, gdzie dydaktyk WSZ 

Katarzyna Strzała-Osuch prowadziła w języku niemieckim zajęcia na temat ochrony środowiska. 

Siauliai College to państwowa politechnika, mająca, podobnie jak Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie, 

dwa wydziały: wydział zarządzania i nauk o zdrowiu. 

Litewscy studenci wysłuchali prowadzonych przez dydaktyka z naszej uczelni trzech trzygodzinnych wykładów 

na temat ekonomiki ochrony środowiska i instrumentów ekonomicznych, stosowanych w ochronie środowiska 

na świecie i w Polsce. Zasadą jest, że wykłady muszą być prowadzone w jednym z oficjalnych języków Unii 

Europejskiej, w tym przypadku był to język niemiecki. 

– Opowiadałam studentom również o Polsce – mówi Katarzyna Strzała-Osuch – pokazałam film o 

najpiękniejszych miejscach w naszym kraju, jakimi są parki narodowe. Mówiłam także o naszej uczelni, jaka 

jest, co robimy. 

Na koniec zajęć litewscy studenci otrzymali certyfikaty, potwierdzające udział w obcojęzycznych wykładach, co 

było podstawą do wpisania zaliczeń. 

– Było bardzo miło – dodaje Katarzyna Strzała-Osuch – spotkałam się z różnymi ludźmi, którzy opowiadali o 

Litwie. Byliśmy również na wycieczkach, między innymi na Górze Krzyży, miejscu, gdzie od XVIII wieku 

Litwini stawiają krzyże, by Bóg zesłał szczęście na ich rodziny. 

  

 
Nedas Jurgaitis, Koordynator Programu 
Socrates-Erasmus z Siauliai College 
i Katarzyna Strzała-Osuch z WSZ Kwidzyn 

 
Katarzyna Strzała-Osuch z WSZ Kwidzyn 
prowadziła zajęcia w języku niemieckim 



  

Litewscy studenci na wykładzie z ochrony środowiska  

H. C. 

  

 

Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” 

DOBRY WYNIK NASZEJ UCZELNI 

  

     Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie w rankingu niepublicznych uczelni licencjackich, organizowanym 

przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”, w tym roku zajęła najwyższe z dotychczasowych, bo 22 miejsce na 96 

sklasyfikowanych szkół tego typu. 

We wspomnianym rankingu, który polega na odesłaniu ankiety z potwierdzającymi dokumentami, kwidzyńska 

uczelnia brała udział czwarty raz, ponieważ, zgodnie z zasadą, najpierw mury uczelni muszą opuścić pierwsi 

absolwenci. 

– Zasady tworzenia tego rankingu są typowe statystyczne – wyjaśnia prorektor dr hab. prof. WSZ Krystyna 

Strzała. – Z zestawu wszystkich 22 cech, które w tym przypadku są podzielone na trzy kategorie: prestiż, siłę 

naukową i warunki studiowania, wylicza się średnią. 

Dwie pierwsze pozycje, mówiące o prestiżu uczelni, to ocena zewnętrzna. Rzeczpospolita i Perspektywy stosują 

zapytanie i ankietowanie pracodawców na temat pozycji poszczególnych szkół. Druga to ocena przez kadrę 

akademicką, czy dana szkoła jest znana. 

Ważną kategorią jest również siła naukowa, która z kolei składa się z sześciu cech, między innymi: rozwój kadry 

własnej, uzyskanie tytułu doktora, doktora habilitowanego, ocena jakości kształcenia, a także akredytacja. 

Również w tej kategorii kwidzyńska uczelnia osiągnęła bardzo przyzwoity wynik, choć na to ostatnie nie ma 

wpływu, gdyż Państwowa Komisja Akredytacyjna ma swój harmonogram przeprowadzania akredytacji, sama 

decyduje, jakie kierunki w danym roku akredytuje i sprawdza. 

Ocenie podlegała także baza dydaktyczna. Podczas swego funkcjonowania szkoła powiększyła ją kilkakrotnie, w 

tej chwili dysponuje powierzchnią 1600 m kw., znacząco wzrosły zasoby biblioteczne, funkcjonują dwa koła 

naukowe, istnieje klub dyskusyjny. Uczelnia osiągnęła także dobry wynik w ilości studentów na jednego 

wykładowcę. 

Na pełnym etacie w WSZ w Kwidzynie pracuje 44 wykładowców: 5 profesorów zwyczajnych, 12 doktorów 

habilitowanych, pozostała kadra to doktorzy. Obsługę całej dydaktyki w semestrze zapewnia ponadto około 120 

pracowników na zlecenie. 



Na uczelni kształci się 830 studentów, z których 120 studiuje na studiach dziennych. Tendencja przyjęć jest 

wzrostowa, choć „odsiew” na I roku jest znaczący, bo wynosi powyżej 30 procent. 

Obecnie szkoła ma zatwierdzone trzy kierunki studiów: ekonomię (specjalności – informatyka ekonomiczna, 

zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość i zarządzanie finansami, kształtowanie przestrzeni i środowiska), 

politologię (polityka samorządowa, integracja europejska i – od najbliższego roku akademickiego – public 

relations) oraz pielęgniarstwo. 

– Jeśli się podwyższa miejsce w rankingu i to w sposób znaczący, i jeśli wynika to zwłaszcza z rozwoju kadry 

własnej, to wysiłki i działania kończą się pozytywnym zewnętrznym efektem. To dobra ocena działań władz 

uczelni – podsumowuje osiągniętą przez WSZ w Kwidzynie pozycję w rankingu prof. Krystyna Strzała. 

H. C. 

  

 

WSZ dla przyszłych studentów 

ŚWIADOMY WYBÓR KSZTAŁCENIA 

  

     Po raz pierwszy w Kwidzynie, po Prabutach i Sztumie, nasza rodzima uczelnia, Wyższa Szkoła Zarządzania, 

2 marca 2007 roku zorganizowała dla młodzieży kwidzyńskich szkół seminarium naukowe pn. „Nauka i 

edukacja naszą wspólna przyszłością”. 

Oprócz ogólnej prezentacji oferty edukacyjnej WSZ w Kwidzynie, uczniowie szkół średnich zapoznali się z 

konkretną tematyką kształcenia, by już w niedalekiej przyszłości móc dokonać właściwego, świadomego 

wyboru kierunku i specjalności studiów. 

Inicjatorem organizacji seminarium jest Pani Katarzyna Strzała-Osuch, Pełnomocnik Rektora WSZ ds. 

Współpracy z Zagranicą. 

– Zdarza się, że studenci, przychodzący do nas na I rok studiów, zgłębiając konkretny kierunek, dochodzą po 

jakimś czasie do wniosku, że ich wybór dotyczący właśnie tego kierunku czy specjalności nie był do końca 

świadomy. Po zapoznaniu się podczas seminarium z konkretnymi kierunkami i specjalnościami, różnorodną 

tematyką naszej uczelni, młodzież szkół średnich będzie mogła świadomie decydować o swoim dalszym 

kształceniu, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami – powiedziała Katarzyna Strzała-Osuch. 

W gościnnych progach auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie wszystkich zebranych 

przywitała Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania prof. Krystyna Strzała. 

Tematyka referatów, wygłaszanych w dalszej części seminarium przez wykładowców uczelni, była różnorodna, 

jak różnorodna jest oferta szkoły, która na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale 

Zarządzania oferuje szeroki wachlarz kierunków i specjalności. 

Wykładowcy dość przystępnie, korzystając również ze środków audiowizualnych, określali zakres programowy 

danej specjalności, a także przybliżali tematykę przyszłych zajęć, omawiając dane zagadnienie w formie 

referatu. 

I tak, między innymi, dr Maria Ignacy Pirski wygłosił referat na temat zakażeń wewnątrzszpitalnych, a dr Ewa 

Kulesza przybliżyła tematykę stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem międzynarodowej organizacji 

pozarządowej, jaką jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. 

Najnowsze wyniki badań z zakresu zachowań strategicznych małych i średnich przedsiębiorstw powiatu 

kwidzyńskiego przedstawiła dr Beata Pawłowska, o ochronie środowiska mówiła Katarzyna Strzała-Osuch, zaś 



dr Artur Kozłowski przedstawił zmiany zachodzące w naszym kraju po wejściu do Unii Europejskiej. 

Podczas seminarium ze swymi referatami wystąpili również studenci Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie. 

Tak duża porcja konkretnej, ciekawej wiedzy, zaprezentowanej w interesującej formie, a także materiały z 

seminarium, jakie przekazano młodzieży, z pewnością dopomogą młodym ludziom we właściwym i świadomym 

wyborze kierunku dalszego kształcenia tym bardziej, że – jak zapowiadają organizatorzy spotkania – z tak 

przedstawianą ofertą edukacyjną będą się zwracać do uczniów szkół średnich jeszcze nie raz. 

Hanna Cieślik 

  

 


