Powiślańska Szkoła Wyższa

z siedzibą w:
- Kwidzynie
- Gdańsku
- Toruniu
- Kościerzynie

Jesteśmy dla studenta!

www.psw.kwidzyn.edu.pl
www.powislanska.edu.pl

Uczelnia
Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia
niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Ewidencji Uczelni Niepublicznych
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest
Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez
osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest
ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia. Solidne kształcenie studentów jest
dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze
wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.
Od 2022r. Powiślańska Szkoła Wyższa posiada status Akademii Nauk Stosowanych,
dołączając do elitarnego grona Akademii w Polsce. Nazwa „akademia” przysługuje
wyłącznie prestiżowym uczelniom, spełniającym wysokie, ściśle określone warunki. Akademie
Nauk Stosowanych, to te Uczelnie w Polsce, które spełniają liczne wymogi ministerialne,
świadczące o wysokim poziomie nauczania oraz prestiżu Uczelni. Powiślańska Szkoła
Wyższa, to Uczelnia z prawie 25-letnią tradycją. Przywiązujemy ogromną wagę do jakości
kształcenia, poprzez stale ulepszaną ofertę edukacyjną, dostosowaną do aktualnych
potrzeb rynkowych oraz zapewnienie najlepszej kadry wykładowej na oferowanych przez
nas kierunkach i specjalnościach.
Powiślańska Szkoła Wyższa, stale wychodząc naprzeciw zmieniającym się realiom
rynkowym, w tym szeroko rozumianego rynku pracy, realizując swoją główną wizję „WYBIERZ
DZIŚ ZAWÓD JUTRA!” i oczywiście stale podnosząc jakość kształcenia stawia na rozwój.
Rozwój w rozumieniu stale poszerzanej oferty kształcenia, odpowiadającej potrzebom
regionalnych i lokalnych pracodawców, z którymi współpracuje na bieżąco w ramach Rady
Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej, ale także rozwój w kontekście udoskonalania
i unowocześniania bazy dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej. W tym zakresie Uczelnia
uruchomiła Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Wydziału
Nauk o Zdrowiu, posiada szereg pracowni specjalistycznych, laboratoriów komputerowych,
w tym także posiadających pełne udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów.
Wychodząc natomiast naprzeciw potrzebom studentów, słuchając ich głosu bardzo
uważnie, bo przecież „JESTEŚMY DLA STUDENTA” - w naszym wykonaniu to nie slogan
reklamowy, ale rzeczywiste działania, Uczelnia realizuje szereg projektów edukacyjnych,
ale także rozwojowych, w kontekście rozwoju filii Uczelni, tak aby ułatwić studiowanie. I tak
realizuje ekspansję terytorialną - filie w Gdańsku, Toruniu i Kościerzynie to w ujęciu krajowym,
przymierza się także do uruchamiania filii zagranicznych, a także nowych kierunków studiów.

Kadra
Jakość kształcenia studentów oraz ich umiejętności praktyczne są dla uczelni sprawą
priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze kadry dydaktycznej
i badawczo - dydaktycznej biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie
i umiejętności.
Na naszej Uczelni wysoki poziom zajęć gwarantuje 122 osobowa kadra dydaktyczna,
w tym 5 profesorów, 44 doktorów, 73 magistrów. Kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej tworzą
wysokiej klasy specjaliści, mający ugruntowany autorytet naukowy i bogatą wiedzę
praktyczną. Są to osoby o znaczącym dorobku naukowym, liczącym się w kraju i za granicą.
Podstawą doboru kadry jest pozytywna ocena zgodności profilu dydaktycznego
i badawczo - dydaktycznego z dziedziną i dyscypliną naukową a tym samym z kierunkami
kształcenia PSW. Podstawą kadry są także doświadczeni PRAKTYCY, specjaliści w swoich
dziedzinach, w tym menadżerowie wysokiego szczebla z zakresu EKONOMII, naczelne
pielęgniarki oraz dyrektorzy ds. pielęgniarstwa z wiodących jednostek systemu ochrony
zdrowia w regionie dla kierunku PIELĘGNIARSTWO, kierownicy oddziałów ratunkowych oraz
wyspecjalizowani ratownicy z obszaru RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, czynni zawodowo
uznani specjaliści w obszarze KOSMETOLOGII oraz DIETETYKI, szanowane i cenione
położne dla kierunku POŁOŻNICTWO oraz inni praktycy o bogatym doświadczeniu
zawodowym, poświadczonym sukcesami, których kariery zawodowe dobitnie świadczą
o posiadanej wiedzy.

Instytut Naukowo - Rozwojowy

Dla rozwoju kadry powołany został w Uczelni Instytut Naukowo - Rozwojowy
Instytut organizuje, wspiera oraz nadzoruje proces uzyskiwania tytułów naukowych
kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uczelni. Misją Instytutu jest wspomaganie
w kształceniu własnej kadry naukowo – badawczej, poprzez uzyskiwanie przez dydaktyków
tytułów doktora, doktora habilitowanego i profesora. Instytut wykorzystując ogromny
potencjał naukowy i doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich ma za
zadanie podejmować projekty badawczo-rozwojowe, których skutki oraz efekty
będą korzystnie i efektywnie oddziaływać na otoczenie społeczno-gospodarcze.
Instytut pełni także rolę ekspercko-doradczą dla podmiotów zewnętrznych
zainteresowanych otrzymaniem profesjonalnej pomocy merytorycznej
i opiniodawczej w zakresie napotkanych problemów w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw, czy instytucji oraz budzących wątpliwości zagadnień z zakresu
ekonomii oraz ochrony zdrowia. Instytut zajmuje się także uzyskiwaniem
akredytacji międzynarodowych dla prowadzonych kierunków studiów.
Za pomocą organizowania konferencji naukowych, współudziału
w obradach studenckich kół naukowych oraz poprzez działalność
publikacyjną Instytut promuje wiedzę na najwyższym poziomie,
www.powislanska.edu.pl
umożliwiając wykładowcom, studentom oraz naszym sympatykom
pozyskiwanie wciąż rozwijającej się wiedzy w zakresie ekonomii,
www.psw.kwidzyn.edu.pl
pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego,
psychologii, kryminalistyki, kosmetologii, dietetyki i innych
związanych z prowadzonymi kierunkami studiów.

Kształcimy Praktycznie
Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH
STUDIA LICENCJACKIE
KIERUNEK EKONOMIA
specjalności:
ekonomia menedżerska
ekonomia procesów usługowo - produkcyjnych
transport / spedycja / logistyka
finanse / bankowość / rachunkowość
informatyka stosowana (Applied Computer Science)
HR (gospodarowanie kadrami)
agroekonomia
KIERUNEK EKONOMIA (English division)
specjalności:
finanse / bankowość / rachunkowość*
ekonomia ochrony zdrowia*
STUDIA MAGISTERSKIE
ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNE
KIERUNEK EKONOMIA (English division)
specjalności:
finanse i rachunkowość
gospodarowanie zasobami ludzkimi
ekonomika transportu
ekonomia ochrony zdrowia
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
STUDIA LICENCJACKIE

„Nauka to podróż, która trwa
całe życie. Dla otwartych
umysłów świat jest pełen
pytań, na które warto
poznać odpowiedzi ...”

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W RAMACH STUDIÓW
POMOSTOWYCH
KIERUNEK KOSMETOLOGIA
KIERUNEK DIETETYKA
KIERUNEK POŁOŻNICTWO
STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE*
KIERUNEK LEKARSKI

prof. dr hab.
Krystyna Strzała

*wniosek złożony w MEiN

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kształcenie podyplomowe
Studia podyplomowe
Kursy specjalizacyjne i kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne
(w ramach Centrum Kształcenia Kadr Medycznych we współpracy
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku)
Szkolenia / kursy / warsztaty
menadżerów
nauczycieli
urzędników
kadr medycznych
oraz dla wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
MBA- Master of Business Administration
MBA dla pielęgniarek i położnych
MBA dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych
MBA Executive Master of Business Administration
Powiślańska Szkoła Wyższa każdego roku proponuje wiele różnorodnych kierunków
studiów podyplomowych / kursów / szkoleń i innych form kształcenia podyplomowego dla
osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci i słuchacze pogłębiają
i aktualizują posiadaną wiedzę z wybranej dziedziny lub dają sobie szansę na zmianę branży,
w której obecnie pracują, dzięki zdobyciu nowych umiejętności. Zajęcia prowadzone
są przez wykładowców, którzy są doświadczonymi ekspertami z wielu dziedzin. Koledzy
i koleżanki ze studiów reprezentować będą na pewno różne branże, a ich doświadczenie
i wspólna praca nad projektami doskonale uzupełnią wiedzę i umiejętności praktyczne,
które każdy wyniesie i z sukcesem będzie stosował w przyszłości. Większość zajęć to
warsztaty, gry biznesowe, symulacje, zajęcia praktyczne (także u partnerów strategicznych
Uczelni) podczas których studenci i słuchacze wymieniają się doświadczeniami nie tylko
z wykładowcami, ale także z innymi słuchaczami. W czasie zajęć omawiane są konkretne
przykłady i case studies, a zdobytą wiedzę można na bieżąco stosować w pracy zawodowej.
Znajdź nas w sieci: psw.kwidzyn.edu.pl/studia-podyplomowe powislanska.edu.pl
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Weź nie świruj weź postudiuj
#weźnieświrujweźpostudiuj

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki
lub absorbujące hobby. Dlatego też programy i plany studiów układamy w sposób, który
gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia
pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

Kształcenie teoretyczne
Kształcenie teoretyczne odbywa się w Powiślańskiej Szkole Wyższej w oparciu o nowoczesną i stale
unowocześnianą bazę dydaktyczną, w tym pracownie specjalistyczne dla kierunku pielęgniarstwo
/ ratownictwo medyczne / kosmetologia / dietetyka / położnictwo, kryminologia z kryminalistyką,
a także laboratoria komputerowe dla kierunku ekonomia / informatyka oraz gabinety specjalistyczne
dla kierunku psychologia. Na potrzeby dydaktyki na wydziale nauk o zdrowiu powstało także
Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. Na poszczególnych kierunkach
studiów realizowane są następujące formy kształcenia:
Wykłady
Ćwiczenia
Lektoraty
Seminaria
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego
(BUNA) – samokształcenie
Zajęcia praktyczne / zajęcia kliniczne
Praktyka zawodowa
E-learning / zajęcia zdalne

„Zdobyta wiedza to
dobro, którego nikt Ci
nie zabierze.”

dr Beata Pawłowska,
prof. PSW

Na potrzeby kształcenia teoretycznego - realizacji przede wszystkim wykładów funkcjonuje
Platforma Kształcenia Zdalnego Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Formą uzupełniania wiedzy przez
studentów jest e-learning. W Powiślańskiej Szkole Wyższej do tego celu wykorzystywana jest
platforma edukacyjna Moodle, która powiązana jest bezpośrednio z Wirtualnym Dziekanatem,
czyli uczelnianym systemem obsługi studentów oraz Platforma kształcenia zdalnego PSW oparta
o platformę streamingową MSTeams. To dogodny sposób wspierania tradycyjnych form kształcenia.
Zaletą zajęć zdalnych jest możliwość nauki poza tradycyjną bazą dydaktyczną. Studenci mogą
sięgać do materiałów w dowolnym miejscu i czasie. E-learning umożliwia zapotrzebowanie na
samokształcenie, ale także wspiera studentów, w ramach long life learning. Ta forma kształcenia
zapewnia również większą efektywność z uwagi na atrakcyjność informacji zawartych w szkoleniu.
Mogą to być prezentacje, wizualizacje, quizy, testy i inne zasoby, które chce przekazać wykładowca
swoim studentom.

Zajęcia praktyczne/zajęcia kliniczne
Podczas organizowania zajęć praktycznych oraz praktyk studenckich kierujemy się zasadą, że
praktyka musi pomóc studentowi w przygotowaniu się do poruszania na rynku pracy, aby posiadał
odpowiednie doświadczenie, potrafił określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy oraz pomóc
w wyborze własnej drogi rozwoju. Obecnie z Uczelnią współpracuje ponad 100 głównych pracodawców.
Podstawowym celem kształcenia praktycznego jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości
przekazanych w trakcie zajęć dydaktycznych na Uczelni oraz osiągnięcie założonych efektów
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Student w przebiegu
kształcenia praktycznego uczestniczy w bieżącej pracy u wybranego pracodawcy i opanowuje
wymagane umiejętności praktyczne, które zdobywa pod nadzorem i kierunkiem opiekuna
kształcenia praktycznego. Student jest zobowiązany do zrealizowania oraz zaliczenia na ocenę
pozytywną wymaganej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Przebieg
kształcenia praktycznego jest udokumentowany i na bieżąco monitorowany.

Double Diploma
Program Double Diploma w Powiślańskiej Szkole Wyższej
Umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia studiów w ramach jednego kierunku
równolegle w dwóch uczelniach.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez odpowiednio wykwalifikowaną
kadrę dydaktyczną.
Warunkiem uzyskania podwójnego dyplomu jest zaliczenie wymaganych przedmiotów
w instytucji macierzystej i partnerskiej oraz przygotowanie jednej pracy licencjackiej,
bronionej w obu uczelniach.
Program Double Diploma gwarantuje zdobycie nowych umiejętności w środowisku
międzynarodowym i umożliwia podwyższenie konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto
zapewnia rozwój współpracy kulturalnej, promocję mobilności studentów oraz wymianę
idei i doświadczeń zawodowych.
Co zyskujesz, studiując w Powiślańskiej Szkole Wyższej?
praktyczną wiedzę – nasz program nauczania ułatwi Ci start w przyszłość zawodową
przyjazną organizację zajęć – możesz łączyć studia z pracą i życiem prywatnym
czas dla siebie – większość spraw studenckich załatwisz online
bogate życie studenckie - dołącz do naszej społeczności
dyplom uczelni cenionej przez pracodawców

www.powislanska.edu.pl
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Praktyki zawodowe
Uczelnia zapewnia odbywanie praktyk zawodowych w różnorodnych
placówkach / instytucjach i przedsiębiorstwach, zgodnie z wybranym kierunkiem
studiów, np. dla kierunku pielęgniarstwo m.in. w placówkach medycznych
podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa stacjonarnego i oddziałach
specjalistycznych oraz w placówkach nauczania i wychowania. Dobór placówek
do realizacji kształcenia praktycznego odbywa się na podstawie kryteriów określonych
przez Uczelnię, uwzględniających osiągnięcie efektów uczenia się.
Praktyczna nauka zawodu organizowana poza strukturą Uczelni odbywa się na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a podmiotem realizującym
kształcenie praktyczne. Zajęcia praktyczne są realizowane przez studentów według
własnych preferencji - co do lokalizacji oraz terminu realizacji. Praktyki zawodowe mogą
być realizowane przez studenta w miejscu i czasie przez niego wskazanym.

Powyższe formy pozwalają na osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych oraz są gwarantem osiągnięcia przez studenta
założonej sylwetki absolwenta.

Stypendia
Powiślańska Szkoła Wyższa podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie
jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny. Studenci
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują stypendia socjalne, zapomogi,
a studenci osiągający wysokie wyniki w nauce, w sporcie oraz uzdolnieni artystycznie Stypendium Rektora.
Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.
Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać
przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki
w nauce lub sportowe - począwszy od drugiego roku studiów.
W roku akademickim 2020/2021 Uczelniana Komisja Stypendialna miała do dyspozycji
ok. 675.000 zł. Należy podkreślić, że każdy student, który spełnił wymogi formalne skorzystał
z pomocy stypendialnej. Średnie kwoty wypłacone w ramach stypendium Rektora to ok.
650 zł, stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych to średnio 500 zł na miesiąc.
Uczelnia przyznaje także jednorazowe zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie
do 5.000 zł.

*Źródło: Kwestura, Powiślańska Szkoła Wyższa, 2021

Szczegóły w ofercie edukacyjnej: psw.kwidzyn.edu.pl www.powislanska.edu.pl
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Partnerzy strategiczni

Powiślańska Szkoła Wyższa działa aktywnie w obszarze współpracy
instytucjonalnej na wielu płaszczyznach poprzez organizację wydarzeń, spotkań,
wolontariatów czy akcji charytatywnych. Jej działania nie mogłyby być tak efektywne,
gdyby nie nasi partnerzy strategiczni, którzy aktywnie uczestniczą w ich przygotowaniu jak
i sami biorą w nich udział. Liczba Partnerów strategicznych dla Uczelni, jak i poszczególnych
kierunków stale rośnie, obecnie wynosi ponad 150 instytucji / przedsiębiorstw i organizacji
w ujęciu krajowym.
Postanowiliśmy, że warto przedstawić niektórych z nich:

RIGP
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
powstała, aby połączyć biznesowe możliwości
regionu z potrzebami rynku. Jest partnerem
w budowaniu silnych przedsiębiorstw,
aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki.
ASPHER
Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego
w Regionie Europejskim (ASPHER) to kluczowa
niezależna organizacja europejska, której
celem jest wzmacnianie roli zdrowia
publicznego poprzez poprawę edukacji
i szkolenia specjalistów zdrowia publicznego
zarówno w zakresie praktyki, jak i badań.
Lacroix Electronics Kwidzyn
„Firma, która od ponad 30 lat projektuje
i produkuje wyroby przemysłowe, jest
jednym z organizatorów praktyk dla
naszych studentów.”
Urząd Miejski w Kwidzynie i Starostwo
Powiatowe w Kwidzynie
„Nasi wieloletni Partnerzy Strategiczni, którzy
są z nami od początku naszej działalności,
aktywnie pomagają nam w realizacji celów
Uczelni i dbają o jej dobre imię.
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
„Nasz stosunkowo nowy Partner
Strategiczny, bez którego nie udało by się
otworzyć Fili Powiślańskiej Szkoły Wyższej
w Kościerzynie.”

Partnerzy strategiczni

Podmiot Leczniczy Copernicus w Gdańsku,
Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie
Gdańskim oraz Szpital Specjalistyczny
w Kościerzynie
„Partnerzy Strategiczni aktywnie
uczestniczący w życiu Naszej Uczelni jako
miejsce praktyk naszych studentów, ale również
w organizacji różnego rodzaju wydarzeń”.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku
„Partner Strategiczny, który bardzo mocno
wspiera nasz cel - wzmocnienie sylwetki
pielęgniarek i pielęgniarzy, zmniejszanie
problemu braku kadry medycznej w Polsce.”
Pracodawcy Pomorza
„Pracodawcy Pomorza” to największa
i najstarsza organizacja pracodawców
działającą na obszarze województwa
pomorskiego.
Kwidzyński Park PrzemysłowoTechnologiczny
„Partner Strategiczny od wielu lat
angażujący się w organizację większości
konferencji międzynarodowych, studenckich
oraz innych wydarzeń Powiślańskiej
Szkoły Wyższej.”
MEDchart
MEDchart to firma technologiczna,
której celem jest towarzyszenie personelowi
medycznemu w codziennych zmaganiach
z nadmierną biurokracją, skomplikowanymi
przepisami i nieustannym brakiem czasu.
Stworzyli i ulepszają aplikację dla gabinetów
lekarskich.
Nowy Jantar
„Nowy Jantar” to prozdrowotny
projekt obejmujący turnusy zdrowotnoszkoleniowe z oczyszczającymi dietami,
wykrywaniem nietolerancji pokarmowych i z
leczniczymi postami.

www.powislanska.edu.pl
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Erasmus +

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW.
Współpraca z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach
programy Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem
międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia jak
i praktyki studenckie.

Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Filipiny, Gruzja, Hiszpania, Indie,
Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazahstan, Kirigistan, Kolumbia, Kosowo, Liban, Libia,
Litwa, Macedonia, Malezja, Maroko, Mołdawia, Mongolia, Palestyna, Panama,
Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Turcja,
Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Włochy

Współpraca międzynarodowa PSW skupia 153 instytucji szkolnictwa wyższego z 46 państw, 5 kontynentów.

Liczba podpisanych umów inter - instytucjonalnych na dany Wydział.

Erasmus +
Możliwości programu Erasmus + w Powiślańskiej Szkole Wyższej:
dofinansowanie wyjazdu na studia/ praktykę za granicę – do wyboru 48 państw*
udział w wydarzeniach międzynarodowych – Konferencjach Studenckich,
Erasmus + Week
zdobycie doświadczenia zawodowego i kulturowego na arenie międzynarodowej
*po wcześniejszym zgłoszeniu chęci na wyjazd i kontaktu z uczelnią partnerską

www.powislanska.edu.pl

„No matter where you’re from, what you do or how old you are,
it’s never too late to discover what Erasmus+ could mean for you”
~ dr Katarzyna Strzała - Osuch, prof. PSW

www.psw.kwidzyn.edu.pl

Dlaczego PSW?

Powiślańska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych w regionie Uczelnią wyższą
kształcącą studentów w kierunkach praktycznych, które umożliwiają ABSOLWENTOM
natychmiastowe podjęcie pracy w wymarzonym zawodzie.

Jesteśmy dla studenta

Posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
i badawczo - dydaktyczną z całej Polski

Cenimy komfort nauki, dlatego też zajęcia
odbywają się w niewielkich grupach

Stawiamy na jakość kształcenia oraz
indywidualne podejście do studenta

Student nie jest dla nas kolejnym
numerem albumu

Jesteśmy przyjazną uczelnią - wspieramy,
pomagamy, doradzamy

Życie studenckie

Dołącz do społeczności akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne i przybiera różne formy
adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja
rozwojowi społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności
nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz
w przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku
pracy właściwych dla kierunku, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników
uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych
w rozwiązywaniu spraw studenckich.

Studenci jak i absolwenci Powiślańskiej Szkoły
Wyższej aktywnie uczestniczą w jej rozwoju, w tym
działaniach jakie Uczelnia realizuje, ale także biorą
czynny udział w odniesieniu do swojego potencjału
zawodowego. Oprócz uczestnictwa w różnych
towarzystwach, stowarzyszeniach, konferencjach
obejmują stanowiska na szczeblach kierowniczych
zarówno w kraju, jak również poza granicą.
Ponadto są laureatami konkursów, olimpiad,
zawodów jak również osobami rozpoznawalnymi
za swoje przedsięwzięcia nie tylko w skali kraju,
ale także na szczeblu międzynarodowym.

www.powislanska.edu.pl
www.psw.kwidzyn.edu.pl

Życie studenckie
Absolwenci Uczelni określani są przez pracodawców jako osoby sumiennie
wykonujące swoje obowiązki, empatyczni i mający profesjonalne podejście do
pracy i klientów / pacjentów. Między innymi taką postawą cechował się absolwent
Sebastian Jankiewicz, który w wyniku konkursu został najmłodszym dyrektorem szpitala
w Polsce (NZOZ w Radziejowie). W Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Hipokrates Pomorza
2019 w kategorii Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna Roku wśród wyróżnionych znalazła
się absolwentka pielęgniarstwa I stopnia oraz studentka I roku studiów magisterskich na
kierunku Pielęgniarstwo: Pani Maja Gwóźdź. Sukcesów naszych Absolwentów nie sposób
wymienić nawet na 100 stronach, zobacz więcej na www: https://psw.kwidzyn.edu.
pl/psw-absolwent/kariery-absolwentow/kariery-naszych-studentow-absolwentow.html
https://powislanska.edu.pl/absolwent/kariery-absolwentow/
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Studenci mają możliwość udziału w studenckich
kołach naukowych. Obecnie na uczelni funkcjonują cztery
koła naukowe:
Lider
Ekolog
Nurs-Med
Statystyk
Stat-Med

Yousef Al Flahat,
Al-Hussein Bin Talal
University, Jordania

Studenci aktywnie uczestniczą w wielu wydarzeniach w ramach cyklu "imprezowego",
organizowanych na Uczelni:
Otrzęsinach Studentów I roku
Juwenaliach - Kwidynaliach w Kwidzynie
Dniu Czapki Świętego Mikołaja
Dniu Dziecka
Wigilii Studenckiej
Biwakach i weekendach integracyjnych

Życie studenckie

Studenci angażują się w wiele inicjatyw wolontarystycznych, m.in:
WOŚP w Powiślańskiej,
Szlachetna Paczka,
zbiórki na rzecz "małych przyjaciół",
zbiórki na rzecz potrzebujących, m.in hospicjum,
wolontariat w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
akcja Silni Razem!,
akcja "Kawa i ciastko dla medyka",

acyjność
„Rozwój, innow
zgodnie
i współpraca”
ybierz dziś
z mottem „W
to priorytet
zawód jutra!”
iu rzetelnej
w kształtowan
nej dla
oferty edukacyj
ni”.
studentów uczel

i wiele... wiele innych ...
dołącz do #społecznośćakademickapsw
dr Katarzyna
Strzała – Osuch, prof. PSW

helped
Erasmus Programme
different
me see things in
me up in many
perspectives and grew
e mark in my
hug
a
left
It
s.
aspect
ories of studies,
mind and great mem
beautiful, historical
people, cultures and
them, behind me:
buildings. One of
Malbork Castle

Yousef Al Flahat,
Al-Hussein Bin Talal
University, Jordania
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Uczelnia aktywna

Powiślańska Szkoła Wyższa zawiera liczne porozumienia, umowy o współpracy
z instytucjami otoczenia szkolnictwa wyższego oraz wstępuje do różnego rodzaju
zrzeszeń w celu podniesienia jakości kształcenia, w tym kształcenia praktycznego
na realizowanych kierunkach studiów, a także w celu realizacji i stałego poszerzania
działalności z zakresu III misji uczelni, a także zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych
i regionalnych problemów społecznych.
Jesteśmy dumni z należenia do takich organizacji jak:
Klaster MedSilesia - Misją Klastra jest stworzenie powiązania, które zapewni skuteczną
platformę współpracy - dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz
efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych
rozwiązań i technologii oraz transferu i absorpcji wiedzy. Jest to jeden z 13 strategicznych
Klastrów w Polsce.
Wschodni Klaster ICT – kolejny z 13 Strategicznych Klastrów w Polsce. Jego cele to
integracja i rozwój środowiska przedsiębiorców, współpraca przedsiębiorstw, szkół i jednostek
naukowych, współpraca samorządów lokalnych, rozwój współprac wszelkiego rodzaju
oraz promocja działań klastra.
Klaster NutriBioMed – Główną ideą przyświecająca powstaniu klastra było zbudowanie
mocnej pozycji Polski w branży oferującej suplementy diety, nutraceutyki i preparaty
biomedyczne, a także wykorzystywanie do ich produkcji rodzimych, naturalnych surowców
oraz nowoczesnej technologii.
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich „KRZASP” – Zajmuje się integracją
środowiska akademickiego w Polsce, wspieranie działań na rzecz tworzenia europejskiego
obszaru szkolnictwa wyższego, reprezentuje środowiska uczelni zawodowych wobec władz
publicznych jak i wspiera działania zmierzające do doskonalenia procesu dydaktycznego.
Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce „POFN” – Celem porozumienia jest
między innymi: integracja środowiska zajmującego się popularyzacją nauki jak i organizacją
festiwali lub innych wydarzeń związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.
Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa – Stowarzyszenie zajmujące się między
innymi: organizacją i zarządzaniem opieką pielęgniarską/ położniczą w zakładach
opieki zdrowotnej, wprowadzaniem Systemów Zarządzania Jakością i akredytacją oraz
propagowaniem działań na rzecz poprawy zdrowia społecznego.

Uczelnia aktywna

Standard antydyskryminacyjny / społeczna odpowiedzialność Uczelni
Kierując się przekonaniem o niezbywalnych i niepodzielnych prawach człowieka,
które mają charakter uniwersalny i stosują się do wszystkich osób, stanowiąc jednocześnie
skuteczne narzędzie budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz kreowania innowacyjnej
i społecznie odpowiedzialnej Uczelni.
Powiślańska Szkoła Wyższa skutecznie przeciwdziała dyskryminacji i przemocy, w tym
przemocy motywowanej uprzedzeniami, podkreślając, że przemoc, nierówne traktowanie
i dyskryminacja z jakiegokolwiek względu utrudniają lub uniemożliwiają wykorzystanie
potencjału indywidualnego i społecznego, stanowiąc barierę w dostępie do pełnego
uczestnictwa w życiu akademickim i w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
Jako cała społeczność akademicka Powiślańskiej Szkoły Wyższej oświadczamy, że
respektujemy obowiązujące w Polsce regulacje stojące na straży praw człowieka, chroniące
przed dyskryminacją i przemocą oraz dążymy do wdrażania najwyższych standardów
mających na celu zapewnienie równego traktowania.
Społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój to obecnie ważne
koncepcje porządkujące życie społeczno-gospodarcze. Jako ważny ośrodek dydaktyczny
w Polsce, chcemy wdrażać i pokazywać jak w praktyce realizować działania społecznie
odpowiedzialnie, służące zrównoważonemu rozwojowi. Społeczną odpowiedzialność
rozumiemy jako branie odpowiedzialności za własne decyzje oraz ich wpływ na społeczeństwo
i środowisko. Jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji przyszłych kadr. Wychodzimy
naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej, dostosowujemy programy kształcenia do
potrzeb rynku pracy.
Powiślańska Szkoła Wyższa jest dumna z dokumentu jakim jest Deklaracja Społecznej
Odpowiedzialności Uczelni, która stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół
wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności
w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych
i organizacyjnych uczelni.
Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat
roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego kraju.

www.powislanska.edu.pl
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Projekty unijne
Projekt Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych
Korzyści bezpośrednie dla studentów:
Szkolenia dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji NW, PW, SWW
Szkolenia dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznające z metodą
egzaminowani OSCE,
Warsztaty symulacyjne,
Rozbudowa PSW o MCSM (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych)
na cele kształcenia studentów pielęgniarstwa PSW i kształcenia kadry PSW
w partnerstwie z największym podmiotem leczniczym w województwie
pomorskim – Copernicus
...i wiele, wiele innych.

Zdjęcia Laboratorium Symulacji Medycznych

Projekt „Kadry + projektowanie”
Podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych PSW z zakresu projektowania uniwersalnego.
Głównym celem projektu jest zorganizowanie specjalistycznych szkoleń, warsztatów, a także
wizyt studyjnych przygotowujących do przeprowadzenia zajęć Projektowania Uniwersalnego.
Pilotażowe zajęcia Projektowania Uniwersalnego, będą realizowane przez kadrę
dydaktyczną przeszkoloną w ramach projektu i bazować będą na dokumencie pt. Moduły
zajęć projektowania uniwersalnego w ramach wybranych obszarów kształcenia i zostaną
wdrożone w ramach projektu na studiach I i II stopnia na następujących kierunkach:
Ekonomia,
Ratownictwo medyczne,
Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia,
Położnictwo.
Bieżące wykorzystywanie nabytych kompetencji przyczyni się do utrwalenia nowych
umiejętności oraz przełoży się na wyższą jakość prowadzonej dydaktyki w PSW. Realizacja
zajęć w oparciu o wypracowane modelowe rozwiązania przyczyni się do zachowania
wysokiego standardu kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Projekty unijne
(NIE)PEŁNOSPRAWNY STUDENT!
Projekt Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa
Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji
kadry uczelni - Powiślańskiej Szkoły Wyższej, z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań
mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych
stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie
wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność
dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier komunikacyjnych
Podnoszenie kompetencji kadr uczelni (administracyjnej, zarządzającej, dydaktycznej)
Doposażenie pracowni dydaktycznych, adaptacja materiałów dydaktycznych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami

Projekt Zintegrowana Szkoła Wyższa
Działania projektowe adresowane są do studentów kierunków medycznych (ratownictwo
i pielęgniarstwo) i kierunków ekonomicznych, którzy otrzymają dedykowane wsparcie mające na celu
podniesienie ich kompetencji ogólnych, zawodowych, językowych, analitycznych i informatycznych
w ramach modułu podnoszenia kompetencji oraz nabycie umiejętności praktycznych w toku
realizacji zadań stażowych w ramach modułu programów stażowych.
W ramach projektu oferujemy możliwość bezpłatnego uczestniczenia w kursach realizowanych
jako cykl szkoleń z zakresu podnoszenia umiejętności interpersonalnych.
Działaniem uzupełniającym szkolenia będą interdyscyplinarne zajęcia praktyczne oraz zajęcia
dodatkowe organizowane z pracodawcami, służące lepszemu przygotowaniu absolwentów do
wejścia na rynek pracy mających na celu zwalidowanie zdobytych kompetencji w praktyce.

Projekt Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO
Celem projektu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) poprzez
podniesienie kompetencji studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej na kierunku Ekonomia (studia
o profilu praktycznym)
Wsparcie w projekcie będzie realizowane, na każdym etapie, we współpracy z pracodawcami
z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.

psw.kwidzyn.edu.pl -> Uczelnia -> Projekty Unijne!
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Nagrody/Wyróżnienia/Nominacje

Powiślańska Szkoła Wyższa od lat szczyci się licznymi osiągnięciami w zakresie
głównego przedmiotu działalności – kształceniu studentów na potrzeby rynku pracy
w ujęciu regionu i makroregionu (docenianych przez instytucje i organizacje krajowe
oraz międzynarodowe.
Uczelnia otrzymała od początku swojej działalności liczne nagrody, wyróżnienia oraz
nominacje w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz lokalnych.
Uczelnia posiada również akredytacje krajowe:
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki – to
akredytacje wymagane i standardowe. Jednakże nasza
Uczelnia, dbając o stały rozwój, a przede wszystkim
stale podnosząc jakość kształcenia uzyskała także
dodatkowe akredytacje branżowe: m.in. na kierunku
Pielęgniarstwo – studia z przyszłością.
Do wyróżnień ogólnopolskich, zdecydowanie
ważnych i prestiżowych zaliczymy ostatnio otrzymane:
Symbol 2021r. w zakresie jakości kształcenia
(Rzeczpospolita / Dziennik Gazety Prawnej); Najwyższa
Jakość Quality International 2021 (XV edycja) w zakresie
jakości kształcenia; Szkoła na medal; I miejsce
w rankingu Perspektyw w woj. pomorskim w kategorii
uczelnie niepubliczne; nominacje: AMBASADOR
INNOWACYJNOŚCI 2021 za wkład w rozwój innowacji w Polsce, pionierskie projekty, nowe
idee i niezwykłe rozwiązania (Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki);

Nagrody/Wyróżnienia/Nominacje

Polska Nagroda Innowacyjności 2021 (Polska Agencja Przedsiębiorczości); Polska
Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii Inteligentny rozwój edukacji (Centrum
Inteligentnego Rozwoju).

Na 2022r. Powiślańska Szkoła Wyższa
otrzymała tytuł: UCZELNIA WYŻSZA
2022 ROKU!!! Tytuł jest potwierdzeniem
spełniania najwyższych standardów na
rynku edukacyjnym oraz docenieniem
dotychczasowej działalności Uczelni.
Potencjał możliwości uczelni,
innowacyjność technologiczna,
wysoce wykwalifikowana kadra,
a także odpowiednie zarządzanie
znacząco przyczyniły się do
tego sukcesu.
Do zdecydowanych sukcesów naszej Uczelni zaliczyć należy również przyjęcie
do ASPHER – the association of schools of public helth in the european region.
Największym sukcesem są na tym polu dziesiątki rekomendacji dla
absolwentów Uczelni od pracodawców, jakie rok do roku napływają do
Uczelni z całego województwa pomorskiego, ale także województw
ościennych, przykładowo: https://psw.kwidzyn.edu.pl/pielegniarstwo.

www.powislanska.edu.pl
www.psw.kwidzyn.edu.pl

PMCSM

Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (PMCSM) powstało,
aby realizować najwyższe standardy kształcenia zgodne z aktualnymi wytycznymi
i trendami dotyczącymi kształcenia na kierunkach medycznych.
Najnowocześniejsze na Pomorzu wyposażenie sal ćwiczeniowych oraz najwyższej
jakości sprzęt do szkoleń w warunkach symulowanych to wizytówka PMCSM.
Zajęcia dydaktyczne realizowane w PMCSM pozwalają zachować wierność symulacji
medycznej, a to sprawia, że osoby uczące się będą miały możliwość znaleźć się w warunkach
fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działań w warunkach
zbliżonych do rzeczywistości.
Proces kształcenia wspierany jest podręcznikiem symulacji ze scenariuszami symulacyjnymi
wraz z dodatkiem w postaci materiałów video dostępnych z aplikacją wspomagającą
nauczanie symulacji.
Symulacja medyczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina edukacji, która umożliwia
realistyczne odtworzenie procesu leczenia i pielęgnowania w bezpiecznym dla pacjenta
oraz studenta środowisku. Symulacja to trening i metoda oparta na sprzężeniu zwrotnym –
student ćwiczy w warunkach zbliżonych do naturalnych, a poprawność jego działań jest
kontrolowana zarówno przez instruktora jak i system komputerowy.
Założeniem symulacji medycznej jest zmotywowanie uczestnika do aktywnego udziału
w procesie uczenia się, umożliwienie mu zdobycia wiedzy oraz umiejętności psychomotorycznych
niezbędnych do pracy z pacjentem. Ponadto, symulacja służy rozwijaniu kreatywności,
krytycznego myślenia, decyzyjności, komunikacji i wdraża studenta do pracy zespołowej.

Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dysponuje:
Salą opieki pielęgniarskiej – wysokiej wierności
Pomieszczeniem kontrolnym dla sali opieki pielęgniarskiej
Salą egzaminu OSCE
Salą symulacji z zakresu ALS
Salą symulacji z zakresu BLS
Salą ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
Salą ćwiczeń umiejętności technicznych
Salą do prebriefingu i debriefingu

PMCSM

www.powislanska.edu.pl
www.psw.kwidzyn.edu.pl

Rekrutacja

Zasady przyjęć na wybrany kierunek studiów do Powiślańskiej Szkoły Wyższej
reguluje uchwała Senatu. Rekrutacja na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej
następuje w drodze wpisu na listę studentów.
Zgodnie z uchwałą Senatu o przyjęcie na studia mają prawo ubiegać się wszystkie
osoby posiadające obywatelstwo polskie lub niebędące obywatelami polskimi, które
legitymują się posiadaniem świadectwa dojrzałości (studia pierwszego stopnia - licencjackie)
oraz legitymujące się dyplomem studiów pierwszego stopnia (studia magisterskie). Oferta
kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół ponadpodstawowych (studia
I stopnia) oraz absolwentów studiów licencjackich (studia II stopnia), a także do osób
chcących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, które umożliwiają przekwalifikowanie
się, a nawet zmianę dotychczas wykonywanego zawodu.
W Powiślańskiej Szkole Wyższej prowadzona jest rekrutacja internetowa za pomocą
systemu obsługi studenta Wirtualny Dziekanat. Rekrutacja on-line obejmuje wszystkie
aktualne kierunki studiów, na których prowadzone jest kształcenie przez Powiślańską Szkołę
Wyższą. Kandydat na studia korzystający z rekrutacji on-line otrzymuje indywidualne konto
i wykonuje czynności zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej
www.psw.kwidzyn.edu.pl.
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powislanska.edu.pl -> Kandydat -> Rekrutacja internetowa

Paulina Osuch

Serdecznie zapraszamy, czekamy na Państwa!

Rekrutacja
Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim
udokumentowanym świadectwem dojrzałości w przypadku studiów pierwszego stopnia
lub w przypadku studiów drugiego stopnia wykształceniem wyższym udokumentowanym
dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia
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Zarejestruj się on-line
na naszej stronie internetowej
www.psw.kwidzyn.edu.pl
i wypełnij wniosek.

2

Skompletuj wymagane dokumenty:

Klinti Collaku,
European University of
Tirana, Albania

w przypadku studiów pierwszego stopnia:

kwestionariusz osobowy (wydruk papierowy z systemu WD opatrzony
czytelnym własnoręcznym podpisem),
oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym (wydruk
papierowy z systemu WD opatrzony czytelnym własnoręcznym podpisem),
świadectwo dojrzałości (dokument umieszczony w WD w formie skanu
dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony
tytułem: imię i nazwisko).
w przypadku studiów drugiego stopnia:
kwestionariusz osobowy (wydruk papierowy z systemu WD opatrzony
czytelnym własnoręcznym podpisem),
oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym (wydruk
papierowy z systemu WD opatrzony czytelnym własnoręcznym podpisem)
dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu (dokumenty
umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu,
zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko)
zdjęcie legitymacyjne oraz jego odpowiednik w wersji elektronicznej zapisany
w formacie JPG, wymiarach 236x295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi
samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD)
umowa wraz z załącznikiem (wydruk papierowy z systemu WD dwóch
egzemplarzy umowy wraz z załącznikami wypełnionymi i opatrzonymi
własnoręcznym czytelnym podpisem)
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dokument umieszczony w WD
w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany
w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów na wybranym kierunku (dot. kierunku: pielęgniarstwo:
ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia, położnictwo),
dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego
z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf. Opatrzony
tytułem: imię i nazwisko).

www.powislanska.edu.pl
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Jesteśmy dla studenta!
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
Powiślańska Szkoła Wyższa w Gdańsku
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
Powiślańska Szkoła Wyższa w Toruniu
ul. Prosta 4, 87-100 Toruń
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kościerzynie
ul. W. Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna

Rektorat: tel. 55 615 13 71
e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl
wspolpraca_instytucje@psw.kwidzyn.edu.pl
Dziekanat Kwidzyn: tel. 55 615 13 73
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
Dziekanat Gdańsk: tel. 58 351 12 85
e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl
Dziekanat Toruń: tel. 883849187
e-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl
Dziekanat Kościerzyna: tel. 883 849 187
e-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl
Kwestura: tel. 55 615 13 68
e-mail: kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl
Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW: tel. 532 549 124
e-mail: instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl
Dział Informacji i Marketingu: tel. 539 531 688
e-mail: promocja@psw.kwidzyn.edu.pl
International office (biuro programu Erasmus+): tel. 795 431 942
e-mail: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl
Dział Projektów Kwidzyn: tel. 55 615 13 72
e-mail: biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl
Dział Projektów Gdańsk: tel. 539096739
e-mail: koordynatorgd@powislanska.edu.pl

