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W tym roku Powiślańska Szkoła Wyższa aktywnie włączyła się w organizację Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Nasza uczelnia zorganizowała w dniach 23 i 24 maja seminaria w kwidzyńskim kinoteatrze oraz w tczewskim
Domu Przedsiębiorcy pt. „Nauka i edukacja naszą ws pólną przyszłością”.

Na seminaria została zaproszona młodzież gimnazjalna, a referaty wygłaszali studenci PSW. Głównym celem
organizacji seminariów było pokazanie młodzieży, że poszerzanie wiedzy i zdobywanie informacji może być
ciekawe. Studenci przedstawili szeroki zakres tematów z dziedziny gospodarki, psychologii, medycyny, a nawet
nauk przyrodniczych. Młodzi ludzie mogli posłuchać o zagrożeniach związanych z uzależnianiami, nadmierną
eksploatacją środowiska przez człowieka, a nawet o tym, dlaczego „szara strefa” jest szkodliwa dla gospodarki.
Studenci chcieli zaszczepić w młodych ludziach głód wiedzy, odwagę aby zacząć samemu stawiać pytania, a co
najważniejsze, aby w codziennym życiu szukali odpowiedzi i nie ustawali w wysiłkach, aby wiedzę zdobytą
zgłębiać i poszerzać. Próbowali uzmysłowić zgromadzonej publiczności, ze nauka i wiedza to klucz do ich
przyszłości, to czego się nauczą teraz i w przyszłości zaowocuje i przyniesie tylko same korzyści.

Gimnazjaliści z zainteresowaniem słuchali referatów starszych kolegów, zadawali pytania na temat
wygłoszonych prac. Mimo, że gimnazjalna młodzież może być dość trudnym audytorium, trzeba powiedzieć, iż
w tym przypadku poziom dyskusji i debaty był wysoki i dość profesjonalny. Studentom Powiślańskiej Szkoły
dziękujemy za wkład w organizacje tegorocznego Festiwalu nauki, a młodzieży gimnazjalnej za liczne przybycie
na seminarium.

Ważnym punktem tegorocznych obchodów Bałtyckiego Festiwalu Nauki były także pokazy ratownictwa
drogowego i medycznego na terenie PSW. W organizacji tego przedsięwzięcia także pomogli nasi studenci.
Podczas pokazów można było zobaczyć pracę ratowników podczas akcji, poszerzyć wiedzę o pierwszej pomocy,
spróbować swoich sił w reanimacji na fantomach medycznych.

W akcji uczestniczyli mieszkańcy Kwidzyna, rodziny z dziećmi, dla których zobaczyć sprzęt medyczny to nie
lada gratka. Cieszymy się, że publiczność dopisała i mogliśmy po raz kolejny spotkać się na terenie PSW.
Staramy się, aby nasza szkoła zawsze była otwarta dla mieszkańców, chcemy być blisko potrzeb naszego miasta
, a takie spotkania bez wątpienia służą idei wzajemnego poznania i edukacji.
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„Koła naukowe szkołą twórczego działania”
Dnia 21.05.2013 wybrałam się do Olsztyna na XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła
naukowe szkołą twórczego działania”. Przed uroczystym otwarciem Seminarium pojechałam do Centrum
Konferencyjnego, gdzie otrzymałam materiały konferencyjne i pamiątkowy Certyfikat uczestnictwa.

W trakcie całego dnia odbywały się prezentacje prac studenckich w 14 sekcjach, a każda sekcja była podzielona
tematycznie na 4 panele. Moje wystąpienie odbyło się w sekcji: Kształtowania i ochrony środowiska, panel:
Architektury krajobrazu. Tematem moich rozważań była „Przyszłość krajowego przemysłu poszukiwawczo wydobywczego ropy i gazu ziemnego w kontekście poszukiwania gazu z łupków w Polsce”. Praca została
napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Strzały-Osuch.

Według harmonogramu prezentowałam referat jako 18 osoba i niestety ostatnia. Po wysłuchaniu wszystkich
komisja udała się na obrady i tak jak przypuszczano wygrał zespół z UWM w

Olsztynie
ciekawszą pasją.

Wszystkim gorąco polecam podobny wyjazd, by poznać ciekawych ludzi z jeszcze

Karolina Oszwa
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Szanowni Państwo,
wszystkich studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, wyjeżdżających na wymianę w ramach programu
Erasmus, zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem finansowym studentów Erasmusa, który powstał na
bazie doświadczeń i spostrzeżeń studentów, którzy w wymianie już uczestniczyli. Przewodnik znaleźć można
pod adresem:http:// www.kontostudenta.pl/erasmus/ przewodnik.html
Z poważaniem,
redakcja serwisu kontostudenta.pl
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Strategia Rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej
The identifacation of market strategy for Kwidzyn School of Management
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PSW NA SPOTKANIACH Z MATURZYS TAMI

W ostatnim tygodniu marca odwiedziliśmy pobliskie szkoły, by zapoznać tegorocznych maturzystów z ofertą
Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Dotarliśmy m.in. do ZSO nr 1 w Kwidzynie, ZSP w Prabutach, ZS w Sztumie.
Przygotowane przez nas prezentacje z wykorzystaniem materiałów multimedialnych cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem oraz niemal 100% frekwencją. Podczas spotkania z naszymi przedstawicielami (dr Beata
Pawłowska, Magdalena Łapacz, student PSW - Piotr Szczepański), uczniowie nie tylko poznali kierunki
oferowane przez PSW, ale przede wszystkim dowiedzieli się:



w jaki sposób wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną;



o innych uczelniach wyższych, znajdujących się w okolicach Kwidzyna;



jakie kierunki najczęściej wybierają rówieśnicy w całej Polsce;



co jest bardziej opłacalne – studiowanie w prywatnej uczelni blisko miejsca zamieszkania czy może
wybór uczelni państwowej i zamieszkanie daleko od rodzinnego miasta.

Ponadto, każdy z uczestników otrzymał ulotkę informacyjną oraz uczelnianą zakładkę do książki, a
dyrektorom poszczególnych szkół przekazaliśmy plakaty z prośbą o zamieszczenie w widocznym dla wszystkich
miejscu.
Warto podkreślić, że PSW jako uczelnia z dużymi możliwościami, oferuje potencjalnym kandydatom studia na
kierunkach: ekonomia, politologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, budownictwo. W przypadku
pielęgniarstwa i ekonomii, złożyliśmy już wniosek do MNiSW o uruchomienie studiów II stopnia. Natomiast
absolwenci studiów wyższych mogą pogłębiać nabytą wiedzę poprzez studia podyplomowe np. w zakresie

zarządzania oświatą; edukacji informatycznej i multimedialnej; systemów zarząd zania jakością, środowiskiem i
BHP; systemu jakości ISO 9001:2000; zasobów osobowych HR; audytu i kontroli zarządczej (rekrutacja trwa
przez cały rok).
Przypominamy, że rekrutacja na studia I stopnia trwa od 1.04. 2010r. aż do końca września. Zachęcamy do jak
najszybszych zapisów, ze względu na promocyjne ceny wpisowego: od 01.04 do końca czerwca 0 zł, w lipcu
100 zł, w sierpniu 200 zł, we wrześniu 300 zł.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:www.ps w.k wi dzyn.edu.pl
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W dniu 15.05.2010r., Powiślańska Szkoła Wyższa była gospodarzem, organizowanego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji, seminarium bolońskiego – „Proces boloński – co warto o nim wiedzieć?” Na
spotkanie przybyło aż 177 uczestników.
Gościem honorowym był Pan Leszek Czarnobaj Wicemarszałek województwa pomorskiego. Pozostali słuchacze
to m.in. kadra dydaktyczna uczelni wyższych województwa pomorskiego, przedstawicieli różnych instytucji i
firm, a także studenci PSW.
Seminarium rozpoczęliśmy uroczystym otwarciem i powitaniem, poprowadzonym przez Marszałka
województwa pomorskiego Leszka Czarnobaja oraz Rektora naszej uczelni prof. dr hab. Stefana Angielskiego.
Następnie, zaproszeni prelegenci, a wśród nich bolońskie autorytety - dr Elżbieta Walkiewicz z Politechniki
Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Janusz Michał Pawlikowski z Politechniki Wrocławskiej, mówili o szeroko
pojętej edukacji w ramach wspólnej polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Tematem wiodącym był proces
boloński, którego głównym zadaniem jes t ujednolicenie szkolnictwa wyższego poprzez studia trójstopniowe,
wprowadzenie systemu ECTS i kontrolę jakości kształcenia. Całość zwieńczyliśmy wspólną dyskusją o
współczesnych problemach szkolnictwa wyższego.

rektor PSW, prof. dr hab. Stefan Angielski

prof. dr hab. inż. Janusz Michał Pawlikowski z Politechniki Wrocławskiej

słuchacze seminarium

Prezentacje ze spotkania do pobrania:

Trochę uwag o zmianach w edukacji
Proces boloński – co warto o nim wiedzieć
Nowe perspektywy dla kształcenia ukierunkowanego na studenta w świetle projektowanych zmian prawa
Budowa planów studiów na bazie efektów uczenia się
Kontrola czy kultura jakości kształcenia w szkole wyższej

