Instytut Naukowo – Rozwojowy Powiślańskiej Szkoły Wyższej powstał w 2020 r., w efekcie realizacji
Strategii Rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej na lata 2014 - 2020. Idea, jaka przyświecała powstaniu
tej jednostki, wpisuje się w cel osiągnięcia przez PSW statusu Uczelni XXI wieku poprzez wizjonerstwo,
kreatywność oraz odwagę w podejmowaniu ryzyka.
Misja Uczeni, jaką jest zapewnienie studentom i słuchaczom studiów podyplomowych otwartych
warunków dostępu do wiedzy na jak najwyższym poziomie – tak w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
przekłada się na jakość życia społeczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym, jak i całego kraju.
Jedynym z motywów działalności Uczelni, a tym samym Instytutu jest przyczynianie się do
podwyższania jakości życia społeczeństwa poprzez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie aktualnej
i rzetelnej wiedzy m.in. z obszaru ekonomii, zarządzania oraz nauk o zdrowiu w celu jej wykorzystania
w rozwoju osobisto-zawodowym przez społeczność akademicką oraz wykształcenia umiejętności jej
efektywnego i skutecznego wykorzystania w procesie kształcenia oraz praktyce zawodowej i w
konsekwencji wywieranie pozytywnego wpływu na rozwój gospodarki w ujęciu mikro i
makroekonomicznym.
Misją Instytutu jest wdrożenie w Uczelni działalności badawczo - rozwojowej w celu prowadzenia
badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie ich wyników, prowadzenie działalności
publikacyjnej, jak i popularyzacja wiedzy – a w efekcie podnoszenie jakości procesu kształcenia
studentów w procesie dydaktycznym na skutek doskonalenia zawodowego i naukowego kadry
dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej.
Instytut ma zadanie realizować misję Uczelni, jaką jest wysoki poziom kształcenia zapewniający swoim
studentom oraz słuchaczom operatywne funkcjonowanie na rynku pracy przy wykorzystaniu zasobu
gruntownej wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez wykorzystanie wieloletniego doświadczenia
zawodowego swojej kadry oraz inwestycji w ich ustawiczny rozwój zawodowo-naukowy.
Obszar działalności Instytutu został wyznaczony szeroko i skupia się na realizacji przyjętych i
inicjowaniu nowych kierunków rozwoju naukowo-badawczego Uczelni w ramach działalności Wydziału
Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Do zadań tej jednostki należy także
wspieranie nawiązywania i poszerzania współpracy Uczelni z otoczeniem zewnętrznym w zakresie prac
naukowo-badawczych i rozwojowych.
Instytut jest zatem jednostką powołaną do tworzenia, umacniania i rozwijania możliwości zdobywania
awansów i stopni naukowych przez kadrę Uczelni oraz stwarzania jej ustawicznych sposobności
rozwoju na polu działalności naukowo-badawczej. Rolą Instytutu jest wykorzystanie potencjału
naukowego kadry Uczelni, która jest zdecydowana podejmować działania w obszarze własnego
rozwoju w obszarze naukowym i badawczym. Taka postawa uwiarygadnia misję Uczelni, jaką jest
ustawiczne kształcenie oraz zapewnienie jak najwyższej jakości usługi edukacyjnej m.in. poprzez
inwestowanie w rozwój naukowy dydaktyków.
Rolą Instytutu we wspomnianym zakresie jest organizowanie, wspieranie oraz nadzorowanie procesu
uzyskiwania tytułów naukowych kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uczelni oraz
podejmowanie projektów badawczo-rozwojowych, których skutki oraz efekty będą korzystnie i
efektywnie oddziaływać na otoczenie społeczno-gospodarcze. Cel ten będzie realizowany m.in.
poprzez pomoc organizacyjno-finansową ścieżki awansu naukowego, upowszechnianie wśród kadry
najnowszych doniesień naukowych, publikacyjnych, innowacyjnych, jak i tworzenie warunków
publikacyjnych, w tym w przyszłości poprzez utworzenie Wydawnictwa Naukowego PSW. Realizacja
tego celu wymaga m.in. ustawicznego monitoringu podejmowanych przez grono kadry Uczelni działań
w kierunku rozwoju zawodowego i naukowego.

Instytut ma za zadanie na bieżąco przekazywać kadrze PSW informacje o dostępnych szkoleniach,
kursach, konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wszelkich innych dostępnych formach rozwoju
kompetencji i zasobu wiedzy w celu wykształcenia w kadrze świadomości rzeczywistej realizacji misji
Uczelni, jej zadań w zakresie jakości kształcenia studentów oraz dbałości o jak najwyższy poziom wiedzy
i umiejętności kadry Uczelni. Założeniem działalności w tym obszarze jest także pobudzenie w
dydaktykach zainteresowania naukowo-badawczego oraz odpowiedzialności za poziom i jakość
kształcenia studentów oraz słuchaczy Uczelni, jak i konieczności samodokształcania.
Za pomocą organizowania konferencji naukowych, warsztatów, seminariów i współudziału w obradach
studenckich kół naukowych oraz poprzez działalność publikacyjną Instytut ma za zadanie promować i
upowszechniać wiedzę na najwyższym poziomie - umożliwiając wykładowcom, studentom oraz
sympatykom Uczelni pozyskiwanie wciąż rozwijającej się wiedzy w zakresie ekonomii, zarządzania,
prawa, pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii, dietetyki i innych związanych z prowadzonymi
kierunkami studiów.
Ponadto, Instytut pełni rolę instytucji ekspercko – doradczej dla podmiotów zewnętrznych
zainteresowanych otrzymaniem profesjonalnej pomocy merytorycznej i opiniodawczej w zakresie
napotkanych problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, czy instytucji oraz budzących wątpliwości
zagadnień m.in. z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, informatyki, oraz dziedziny nauk o zdrowiu
człowieka. Ma za zadanie udzielać opinii, wydawać ekspertyzy i brać udział w podejmowaniu decyzji
na rzecz każdego zainteresowanego podmiotu, który napotka w swoim funkcjonowaniu problemy, czy
też pragnie rozwinąć, ulepszyć albo podjąć się realizacji projektu rozwojowego. Wykorzystując
kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe kadry PSW, Instytut ma za zadanie włączać się w
roli eksperta w proces planowania, modernizacji lub ulepszania działalności, czy też wdrażania nowych
projektów w procesie funkcjonowania na rynku jednostek gospodarczych, w tym operujących w
ramach systemu ochrony zdrowia.
Do pozostałych zadań Instytutu Naukowo-Rozwojowego PSW należy:
- podnoszenie renomy Uczelni na rynku krajowym oraz zagranicznym poprzez realizację działalności
naukowo- badawczej;
- podejmowanie działań w celu uzyskiwania akredytacji krajowych i międzynarodowych dla
prowadzonych kierunków studiów;
- stworzenie i rozwój współpracy naukowej kadry PSW w ramach zespołów/ projektów badawczych z
naukowcami z zewnętrznych środowisk krajowych i zagranicznych;
- rozwój relacji dydaktyczno- naukowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
- współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi
podmiotami w zakresie wspólnych inicjatyw;
- inicjowanie pozyskiwania finasowania działalności naukowej / badawczej / rozwojowej ze źródeł
zewnętrznych;
- przyczynienie się do pozytywnej ewaluacji działalności Uczelni;
- koordynowanie działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i naukowego.

