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Szanowni Państwo, 

Powiślańska Szkoła Wyższa – Akademia Nauk Stosowanych, wychodząc naprzeciw 

potrzebom i oczekiwaniom naszych przyszłych studentów, ale także aby zachęcić uczniów do 

jeszcze większego zaangażowania i zainteresowania szeroko pojętą nauką podjęła się, za 

namową środowiska oświatowego, utworzenia programu AKADEMICKICH KLAS 

PATRONACKICH, do którego chcielibyśmy zaprosić Państwa i uczniów Państwa szkoły.  

 

Program w swoich założeniach obejmowałby Patronat Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

nad wybraną klasą, o profilu zbliżonym do prowadzonych na Uczelni kierunków studiów,  

w ramach którego nasza Uczelnia oferuje: 

1. Dwa określone tematycznie wykłady / warsztaty w semestrze w formie stacjonarnej  

w szkole i/lub zdalnej na Platformie Kształcenia Zdalnego naszej Uczelni, do której uczniowie  

i nauczyciele otrzymaliby pełny dostęp. 

2. Jedno w roku aktywizujące zadanie kierunkowe, połączone z wizytą studyjną w 

ciekawym, inspirującym naukowo miejscu – instytucji / przedsiębiorstwie / innym wspólnie 

określonym. 

3. Raz w semestrze / roku wizyta studyjna na Uczelni podczas jednego z organizowanych 

wydarzeń: International Week / Otrzęsiny / International Higher Education Fair / Dni Otwarte 

/ Warsztaty Symulacji / Noc z Powiślańską / inne wspólnie określone. 

4. Możliwość uczestnictwa uczniów i nauczycieli w konferencjach organizowanych  

i współorganizowanych przez Uczelnię np. Międzynarodowych Konferencjach Studenckich, 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza dobrobytu” czy konferencjach naszych 

Partnerów z Bangladeszu, Chorwacji, Filipin, Jordanii i wielu innych. 

5. Możliwość dołączenia do Studenckich Kół Naukowych, prowadzonych na Uczelni: 

Lider, Ekolog, Nurs-Med czy Stat-Med. 

6. Dostęp do stacjonarnych i wirtualnych zasobów bibliotecznych Uczelni, obejmujące 

wydawnictwa książkowe (ponad 3000 tytułów i 5600 woluminów, w tym podręczniki 
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akademickie, encyklopedie, informatory, słowniki i poradniki) oraz prenumeratę czasopism (30 

tytułów i 890 egzemplarzy) oraz ich wielokrotność w formie dostępu zdalnego. 

7. Nauczyciele uczestniczący w programie otrzymają pełny bezpłatny dostęp do wszelkich 

szkoleń i warsztatów, organizowanych na Uczelni i/lub przez Uczelnię w formie zdalnej,  

a także bieżące informacje o możliwościach szkoleniowych u Partnerów Uczelni. Kadra 

dydaktyczna Szkoły na preferencyjnych zasadach będzie mogła podnosić swoje kompetencje 

na studiach  oferowanych przez Uczelnię i jej Partnerów. 

8. Możliwość stworzenia dla uczestników programu indywidualnych, unikatowych tarcz 

z logo Akademickiej Klasy Patronackiej. 

9. Możliwość przyjęcia wybranych uczniów / uczestników programu na staże do 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w każdej lokalizacji (Kwidzyn / Gdańsk / Toruń / Kościerzyna) 

lub pomoc w znalezieniu staży u partnerów Uczelni. 

10. Możliwość organizacji pikników edukacyjnych na terenie szkoły / miasta dla uczniów / 

uczestników programu, z pokazami wybranych zawodów i warsztatami, m.in. pokazami 

ratowników medycznych / czynności i opieki pielęgniarskiej / warsztatów ekonomicznych z 

biciem monety / dietetycznych połączonych z gotowaniem / kosmetologicznych z warsztatami 

make-up / położniczych połączonych z warsztatami opieki nad noworodkiem. 

11. Możliwość organizacji „zimowej/zielonej szkoły” w partnerskim ośrodku Uczelni 

„Nowy Jantar” połączonej z nauką naturoterapii i zdrowego stylu życia. 

 

Propozycja Powiślańskiej Szkoły Wyższej – Akademii Nauk Stosowanych to uczestnictwo 

uczniów i nauczycieli w specjalnie przygotowanym, unikatowym programie rozszerzającym 

możliwości edukacyjne. Uczestnicy, po realizacji programu otrzymają Certyfikaty / 

Zaświadczenia o uczestnictwie w programie Akademickiej Klasy Patronackiej,  

z wyszczególnieniem udziału w poszczególnych formach aktywności / rozszerzonych 

przedmiotów. Wszyscy uczestnicy programu automatycznie otrzymają również upust na czesne 

w naszej Uczelni w wysokości 10% na całe studia, niezależnie od wybranego kierunku, czy 

lokalizacji. Wszystkie poszczególne poruszone w niniejszym piśmie zagadnienia są oczywiście 

do dyskusji a ostateczny kształt programu akademickiej klasy patronackiej będzie owocem 

wspólnych decyzji Władz Szkoły i Uczelni. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje i 

potrzeby. 
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Przybliżając w bardzo dużym skrócie działalności naszej Uczelni, skupiając się w wielu 

obszarach jedynie na ubiegłym (dla wszystkich ogromnie trudnym, z przyczyn oczywistych) 

roku pozwolę sobie na podanie kilku ważnych informacji. 

 

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku. Jest instytucją non-profit,  

a jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie. 

Dziś, oprócz siedziby głównej w tym mieście, posiada także swoją filię w Gdańsku (między 

innymi przy współpracy z Podmiotem Leczniczym Copernicus sp. z o. o. – szpitalem 

marszałkowskim, ale także we współpracy z 7 Szpitalem Marynarki Wojennej / Szpitalami 

Pomorskimi i wieloma innymi jednostkami systemu ochrony zdrowia) a w obecnym roku 

otrzymaliśmy pozwolenie na kształcenie i otwarcie filii w Toruniu (zajęcia prowadzone przy 

współpracy ze Specjalistycznym Szpitalem Miejskim w Toruniu, Szpitalem powiatowym  

w Golubiu Dobrzyniu, Szpitalem powiatowym w Brodnicy i wieloma innymi jednostkami). 

Również w bieżącym roku planujemy otwarcie kolejnej filii – w Kościerzynie (przy współpracy 

Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie – szpitala marszałkowskiego, Szpitala powiatowego 

w Kartuzach i wielu innych). Reagując na potrzeby środowiska, na prośby o pomoc przede 

wszystkim, w kwietniu 2022 powstanie także grupa kliniczna (pielęgniarstwo / ratownictwo 

medyczne) w Tczewie (przy Szpitalach Tczewskich) oraz tożsama w Starogardzie Gdańskim 

(przy Kociewskim Centrum Zdrowia).  

 

W 2023/2024 roku, są w planach kolejne filie – w Olsztynie i Bartoszycach w województwie 

warmińsko-mazurskim. W naszych dalszych planach strategicznych jest także otwarcie 

oddziału za granicą, w krajach spoza Unii Europejskiej. Przygotowujemy się także bardzo 

mocno do otwarcia kierunku lekarskiego na naszej Uczelni – zarówno w języku polskim jak  

i angielskim. Dodatkowo do każdej z naszych filii rok do roku wprowadzać będziemy pozostałe 

nasze kierunki, głównie ratownictwo medyczne i położnictwo, według oczekiwań zarówno 

środowiska, jak również potrzeb kadrowych. 
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Powiślańska Szkoła Wyższa posiada dwa Wydziały - na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy 

na kierunkach: 

1.  Pielęgniarstwo I oraz II stopnia, Pielęgniarstwo Pomostowe,  

2. Ratownictwo Medyczne I stopnia,  

3. Kosmetologia I stopnia,  

4. Dietetyka I stopnia, 

5. Położnictwo I stopnia.  

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych obejmuje kierunek Ekonomiczny z takimi 

specjalizacjami, jak: 

1.  Finanse / Bankowość / Rachunkowość I stopnia,  

2. HR I stopnia,  

3. Informatyka stosowana I stopnia,  

4. Ekonomia menadżerska I stopnia,  

5. Transport / Spedycja / Logistyka I stopnia,  

6. Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych I stopnia, 

7.  Agroekonomia I stopnia, 

8. Ekonomika zdrowia I stopnia, 

9. Studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym 

realizowanym we współpracy z Akademią Jagiellońską w Toruniu. 

 

Kształcimy także na studiach MBA. To propozycja dla kadr zarządzających jednostkami 

systemu zdrowia, pielęgniarek i położnych, osób administrujących żłobkami i klubami 

dziecięcymi oraz dla osób chcących się kształcić na studiach MBA Executive Master of 

Business Administration. Nasza oferta studiów podyplomowych obejmuje m.in. 30 kierunków 

dla nauczycieli i pracowników oświaty, a ponadto Gerontologię i Geriatrię z podstawami 

zarządzania i organizowania opieki długoterminowej, Zarządzanie w ochronie zdrowia, 

Doradztwo zawodowe, Zarządzanie sportem, Logistykę i transport, studia coachingowe czy 

Zarządzanie Projektami. Warto też dodać, że naszą ofertę kształcenia uzupełniają liczne kursy 

zawodowe, językowe (Centrum Języków Obcych) i szkolenia.  
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Oferujemy również program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch 

dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii  

i Czarnogóry. Ten program i kraje z którymi w nim współpracujemy wyróżniają nas bardzo 

mocno na rynku uczelni wyższych w Polsce.  

 

Wszystkie kierunki studiów są prowadzone w języku polskim i angielskim! 

 

Od początku istnienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej mocno stawiamy na ścisłą współpracę  

z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak  

i w wielu krajach świata (m.in. Turcja, Litwa, Rumunia, Czechy, Cypr, Portugalia, Serbia, 

Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Kosowo, Czarnogóra, Gruzja, Argentyna, 

Algieria, Azerbejdżan, Bangladesz, Ukraina, Białoruś, Rosja, Filipiny, Jordania, Irak, 

Indonezja, Liban, Malezja, Palestyna, Syria, Mongolia, Maroko, Indie, Chorwacja, Panama  

i wiele innych). Nasza Uczelnia jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych Uczelni  

w Polsce. Stale poszerzamy swój zakres wpływów, zapewniając studentom otwarte warunki 

dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym poziomie oraz wykorzystania 

jej w rozwoju osobistym i w praktyce zawodowej, co w konsekwencji ma pozytywny wpływ 

na rozwój całej gospodarki, zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym. 

 

Uczelnia 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 (liczne nagrody 

Przewodniczącego powiatu kwidzyńskiego za rozwój lokalny; akredytacje krajowe: 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki; akredytacje branżowe: Pielęgniarstwo 

– studia z przyszłością; ogólnopolskie: (tylko 2021r.) Symbol 2021r. w zakresie jakości 

kształcenia (Rzeczpospolita / Dziennik Gazety Prawnej); Najwyższa Jakość Quality 

International 2021 (XV edycja) w zakresie jakości kształcenia; ASPHER – the association 

of schools of public helth in the european region; Szkoła na medal; I miejsce w rankingu 

Perspektyw w woj. pomorskim w kategorii uczelnie niepubliczne; nominacje: AMBASADOR 

INNOWACYJNOŚCI za wkład w rozwój innowacji w Polsce, pionierskie projekty, nowe idee 

i niezwykłe rozwiązania (Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki); Polska Nagroda 
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Innowacyjności (Polska Agencja Przedsiębiorczości); Polska Nagroda Inteligentnego 

Rozwoju w kategorii Inteligentny rozwój edukacji (Centrum Inteligentnego Rozwoju). 

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.  

 

Mając nadzieję, iż niniejsza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pozwolimy 

sobie jeszcze na kontakt telefoniczny. Liczymy jednakże, iż nasza propozycja okaże się na tyle 

interesująca, iż będziemy mogli przedstawić ją szczegółowo i nawiązać ścisłą współpracę 

naukowo-dydaktyczną. 

 

W załączeniu przesyłamy także film o naszej Uczelni oraz informator, mamy nadzieję, iż te 

wizualizacje naszych działań ułatwią Państwu podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy. 

 

Łącząc wyrazy szacunku 

pozostaję z poważaniem 

 

 

 

prof. dr hab. Krystyna Strzała 

Rektor 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
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