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Promocja Szkoły w 2013 roku, czyli Targi Edukacyjne oraz spotkania z przyszłymi studentami.
Wiosna jest gorącym okresem dla wszystkich, którzy kończą szkoły średnie. Maturzyści nie tylko musza zdać
wzorowo egzamin dojrzałości, musza także podjąć ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości, przede wszystkim
jaką szkołę lub uczelnie wybrać.

Ani reklama prasowa, ani internetowa, ani żaden folder reklamowy nie gwarantuje dotarcia do pełnej oferty
edukacyjnej. Nasza uczelnia kładzie największy nacisk na bezpośrednie spotkania z młodzieżą, która będzie
wkrótce decydować o swojej przyszłości. Najlepszym sposobem, aby dotrzeć do młodych ludzi są wizyty w
szkołach średnich. Wraz z pracownikami Powiślańskiej Szkoły W yższej jeżdżą także studenci. To oni opowiadają
o kierunkach, na których studiują, mówią oczywiście nie tylko o trudach studiowania, ale także o tym, że studia
to wspaniała przygoda, którą maturzyści będą wspominać do końca życia. Przekonują, iż kierunki w PSW są warte
zainteresowania, bo i zawody, do których przygotowuje nasza uczelnia w dobie trudnego rynku pracy, są
niewątpliwie konkurencyjne.

Targi edukacyjne również są doskonałym sposobem, aby poznać przyszłą uczelnie. Dają możliwo ś ć
komunikacji wykorzystującej wszystkie zmysły. Można dotknąć, posłuchać, porozmawiać i wymienić się
informacjami o wymarzonej szkole. Tylko one dają szansę pełnej interakcji, w której każdy zainteresowany może
przekonać się co oferuje dana uczelnia. Powiślańska Szkoła Wyższa co roku bardzo aktywnie uczestniczy w
Targach Edukacyjnych w naszym regionie. W tym roku również byliśmy na wielu takich wydarzeniach. Zdaje my
sobie sprawę, iż młodzi ludzie coraz chętniej uczestniczą w targach, bardzo poważnie i świadomie podchodząc do
kwestii przyszłej edukacji.

Odwiedzającym nasze stoisko maturzystom prezentujemy nasza ofertę, a nasi studenci, którzy także biorą
udział w targach chętnie opowiadają jak się studiuje w PSW, zachęcają do wybrania naszej uczelni, przekonują,
iż studiowanie w Kwidzynie ma sens, daje solidne przygotowanie zawodowe i szerokie możliwości rozwoju. Na
tle wielu pomorskich uczelni nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, wiele osób podchodzi i dopytuje,

korzysta z materiałów promocyjnych. Jak co roku wspaniale promuje nas Magdalena Łapacz oraz niezawodni
studenci: Agnieszka Wszołek, Joanna Bolczak, Paulina Górniak, Radosław Dobrzyński, a także ekipa z Erasmusa
Hami Karaca, Erdi Gelir.
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IV Świeckie Targi Edukacyjne i Pracy
Nasza uczelnia powstała 13 lat temu i od tego czas u uczymy kolejne roczniki studentów takich kierunków jak
ekonomia, a od kilku lat także pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Pragniemy być znanym ośrodkiem
naukowym, który kształtuje obraz regionu toteż organizujemy seminaria, konferencje naukowe, akcje społeczne i
charytatywne. Pragniemy, aby o naszej szkole usłyszeli wszyscy i stąd oprócz wspomnianej wyżej działalności
aktywnie promujemy naszą uczelnię.
Doskonałą okazją na zaprezentowanie Powiślańskiej Szkoły Wyższej są targi edukacyjne, w czasie których
możemy zapoznać uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszą ofertą. Chcemy pokazać jakie możliwości na
zdobycie określonego wykształcenia i zawodu, daje PSW. Prezentujemy nasze osiągnięcia, sukcesy i ciekawostki
z życia społeczności szkolnej.

Pierwsza z kilku takich imprez, w których wzięliśmy udział w tym roku szkolnym odbyła się w Świeciu, 13
marca 2012r, pod patronatem Burmistrza Miasta Świecia. Podczas targów zaprezentowaliśmy nasze stoisko,
rozdawaliśmy ulotki, materiały promocyjne i gadżety. Rozmawialiśmy o studiowaniu w Kwidzynie z uczniami,
rodzicami i nauczycielami.
Dobrym słowem, uśmiechem i rzetelną informacją promują nas Magdalena Łapacz, dobrze znana nam
wszystkim z biura rekrutacji oraz Natalia Parus – pracownik PWS. Pomagają nam w tym także nasi studenci,
podczas imprezy w Świeciu był z nami Paweł Adamkiewicz z Wydziału Zarządzania.

Dziękujemy Pawłowi za pomoc przy organizacji stoiska i jego promocji, zachęcamy także innych studentów
do pomocy w organizacji kolejnych imprez oraz targów edukacyjnych.
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PSW na targach
Ostatnio przedstawiciele Powiślańskiej Szkoły Wyższej prezentowali ofertę edukacyjną uczelni na targach w
Gdańsku oraz w Grudziądzu. Obie imprezy były ogromnymi przedsięwzięciami. Zgromadziły mnóstwo
wystawców i wielu odwiedzających z całej Polski.
Targi w Grudziądzu zorganizował Zespół Szkół Ekonomicznych. Za promocję PSW na stoisku odpo wiedzialne
były m.in. Magdalena Łapacz, Agata Ruszkiewicz, Monika Kurzawa oraz Aneta Wielogorska. Dość skutecznie
zachęcały do z skorzystania z oferty edukacyjnej, nie tylko tegorocznych maturzystów, ale wszystkich
zainteresowanych.
Gdańskie targi zostały zorganizowane przez Uniwersytet Gdański. Naszą uczelnię reprezentowali: Magdalena
Łapacz (referent ds. promocji, współpracy i rekrutacji), pracownicy administracji PSW – Mariola ManteyLewkowicz, Karolina Figurska, a także studenci z programu Erasmus – Neşe Uzun, Őmer Çakir i Őmür Aras. Z
przyjemnością odpowiadali na wszystkie zadawane pytania, a naprawdę było ich mnóstwo. Ich starania
zaowocowały III miejscem za najatrakcyjniejsze stanowisko targów „Akademia 2010”, co jest powodem do
dumy. W nagrodę za ciężką pracę, nasi przedstawiciele uczestniczyli w bankiecie na zakończenie targów, a po
wszystkim… zwiedzili najpiękniejsze gdańskie zakątki.

Monika Kurzawa oraz Aneta Wielogorska

Mariola Mantey-Lewkowicz, Karolina Figurska, studentka z programu Erasmus – Neşe Uzun, Magdalena Łapacz, student z programu
Erasmus – Őmür Aras

Targi AKADEMIA 2008
NASZA UCZELNIA W CZOŁÓWCE
Uniwersytet Gdański po raz czternasty był organizatorem prestiżowych, ważnych dla środowiska
akademickiego i przyszłych studentów, a zainaugurowanych w 1995 roku, Targów AKADEMIA 2008. W tym
roku Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie zajęła II miejsce, oddając zeszłoroczną palmę pierwszeństwa
uczelni olsztyńskiej.
Targi AKADEMIA to miejsce, gdzie kandydaci na studia mogą poznać i porównać oferty edukacyjne
kilkudziesięciu szkół wyższych: państwowych i prywatnych. Wśród 91 wystawców były również szkoły
pomaturalne i językowe, organizatorzy kursów przygotowawczych i studiów za granicą, wydawnictwa oraz inne

firmy.
Trzydniowym targom, oprócz zwiedzania stoisk, towarzyszyły wykłady z różnych dziedzin dla przyszłych
studentów, porady ekspertów oraz spotkania z rektorami szkół wyższych.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie zajęła drugie miejsce w ocenie najbardziej profesjonalnego i
najładniejszego stoiska, ustępując tym samym miejsca zeszłorocznym zdobywcom II miejsca, uczelni z
Olsztyna. Komisja oceniała wygląd stoiska, różnorodność gadżetów promujących uczelnię, a także prezencję i
komunikatywność naszych studentów.

Stoisko Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie oceniono wysoko,
przyznając naszej uczelni II miejsce

Targi Akademia 2007
NAJWYŻSZE LAURY DLA KWIDZYŃS KIEJ UCZELNI
Jest kolejny powód do dumy, bowiem Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie zajęła pierwsze miejsce na
najważniejszych targach edukacyjnych na Pomorzu – Targi Akademia 2007. Przypomnijmy, że miesiąc temu, na
Targach „Edukacja i Praca” w Bydgoszczy, nasza uczelnia również zdobyła najwyższą lokatę.
Rywalizacja w Gdańsku była duża, ponieważ w Targach Akademia 2007 brały udział szkoły z całego świata,
między innymi z Australii i Wielkiej Brytanii, a także ponad stu rodzimych wystawców z terenu całej Polski.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie zajęła pierwsze miejsce za najbardziej profesjonalne i najładniejsze
stoisko. Komisja oceniała wygląd stoiska, różnorodność gadżetów promujących uczelnię, a także prezencję i
komunikatywność naszych studentów. Anna Konkol, Joanna Wilma, Beata Kroplewska -Drap i Arkadiusz
Lenkiewicz, przedstawiciele naszej uczelni, a zarazem gospodarze stoiska Wyższej Szkoły Zarządzania w
Kwidzynie, okazali się również najsympatyczniejszymi studentami.
Zdobycie pierwszego miejsca w tak prestiżowych targach edukacyjnych to z pewnością ogromna zas ługa
pomysłodawcy sposobu prezentacji, Pani Katarzyny Strzały -Osuch i Pani dr Beaty Pawłowskiej .
Dyplom, potwierdzający zdobycie I miejsca przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Kwidzynie na Targach
Akademia 2007, powiększy niemałą już galerię wyróżnień i nagród, zdobiących gabinet Rektora WSZ.
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TARGI „EDUKACJA I PRACA”
W dniach 22-23 lutego 2007 WSZ brała udział w Targach „Edukacja i Praca” w Bydgoszczy. Stoisko WSZ
prezentowało się zdecydowanie najlepiej spośród wszystkich szkół wyższych i średnich. Dlatego też
uhonorowano nas I miejscem za najepsze stanowisko. Pod uwagę komisja brała wygląd stoiska, gadżety oraz
wygląd wystawców. Mamy nadzieję, iż uda nam się powtórzyć ten sukces na targach edukacyjnych w Gdańsku,
które odbędą się 19-21 marca.
WSZ uczestniczyła w Bydgoskich Targach „Edukacja i praca” w dniach 22-23 lutego. Stoisko naszej szkoły
reprezentowało się zdecydowanie najlepiej spośród wszystkich szkól wyższych, które uczestniczyły w Targach.
Dlatego tez przyznano nam I miejsce za najlepsze stoisko, najlepiej ubranych wystawców oraz najlepsze
gadżety. Jest się z czego cieszyć!!!

