
 

Zestawienie działań Powiślańskiej Szkoły Wyższej  

podczas pandemii wywołanej COVID- 19 

(stan na 28.04.2020) 

 

COVID- 19- zakładka  
 

Stworzona została specjalna zakładka na naszej stronie Uczelni, informująca na bieżąco o 

działaniach Uczelni w okresie pandemii- informacje niezbędne dla studentów, jak: czas kiedy 

odbędzie się powrót studentów na uczelnie, wszystkie informacje dot. postępowania z 

koronawirusem, środki ostrożności, wszelkie niezbędne informację jakie studenci powinni 

mieć o wirusie. Również zamieszczony został plik z najczęstszymi pytaniami naszych 

studentów na które otrzymali odpowiedzi i zostało to udostępnione do wglądu dla wszystkich 

zainteresowanych. Zamieszczane są także ogłoszenia wsparcia czy ciekawe wydarzenia on- 

line. 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19.html 

 

Strona uczelniana posiada tu także zakładkę: Komunikaty i Zarządzenia, w której zostają 

umieszczone wszystkie Zarządzenia i Komunikaty Władz Uczelni. 

 

Wsparcie dla społeczności akademickiej – interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
 

Na stronie PSW zamieszczane nie tylko są informacje dla 

studentów/absolwentów/pracowników, ale również dla firm (wielu naszych studentów 

prowadzi swoją własną działalność), na bieżąco są sprawdzane aktualne oferty wsparcia, nie 

tylko właśnie dla studentów, a te- naszym zdaniem najważniejsze, zostają umieszczone na 

stronie. 

 

Zapomogi – Covid-19 

E-wnioski 

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację, umożliwiliśmy naszym studentom możliwość przesyłania 

wniosków o zapomogi drogą mailową.  

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/psw-w-kwidzynie/aktualnosci/2027-uwaga-studenci-

16.html 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpsw.kwidzyn.edu.pl%2Fuczelnia%2Fcovi

d-19%2Fdla-studentow%2F2026-uwaga-studenci-15.html  

 

Koronawirus- specjalna strona dla pomorskich firm: 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/komunikaty-i-zarzadzenia/2092-koronawirus-

specjalna-strona-dla-pomorskich-firm.html 

 

Tarcza antykryzysowa- wsparcie z ZUS 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/komunikaty-i-zarzadzenia/2051-tarcza-

antykryzysowa-wsparcie-z-zus-informacje.html 
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Bezpieczeństwo w sieci w czasach kryzysu  

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/komunikaty-i-zarzadzenia/2020-

bezpieczenstwo-w-sieci-w-czasach-kryzysu.html 

 

TogetherUnited Online 
 

Uczelnia organizuje różnego rodzaju webinaria, które na celu mają przyswojenie i 

uspokojenie społeczności akademickiej, przykładem jest webinarium, które odbyło się w 

dniach 7-9 kwietnia, na temat: Jak Chiny pokonały pandemie oraz jak technologia na to 

wpłynęła. Każdego dnia można było usłyszeć o innych ciekawych informacjach. Podgląd 

tematów oraz myśli przewodnich: 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/komunikaty-i-zarzadzenia/2057-togetherunited-

online.html 

 

Darmowe Kursy 

 

NA stronie Uczelni widnieją również różnego rodzaju darmowe kursy oraz informację 

dotyczące strony internetowych wyselekcjonowanych odpowiednio pod studentów, ale 

również dla dydaktyków czy pracowników administracyjnych. 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2064-darmowe-kursy-2.html 

 

Filmy- u nas 

 

Szkoła nagrała, jak również udostępniła do wglądu dla naszych studentów jak Powiślańska 

Szkołą Wyższa wraz z pracownikami radzi sobie z zaistniałą sytuacją -jak to wygląda, w celu 

uspokojenia studentów. Filmiki można obejrzeć w linkach: 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/komunikaty-i-zarzadzenia/2029-uwaga-

studenci-17.html 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/komunikaty-i-zarzadzenia.html 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2037-uwaga-studenci-20.html 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2026-uwaga-studenci-15.html 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2025-uwaga-studenci-14.html 

 

Ochrona indywidualna- COVID- 19 
 

Z uwagi, że większą część naszej studenckiej społeczności stanowią studenci kierunków 

medycznych: pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, upowszechniamy prawidłowy 

sposób zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej podczas opieki nad 

pacjentami z COVID-19, ale także w celu ochrony osobistej: 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/komunikaty-i-zarzadzenia/2055-zakladanie-i-

zdejmowanie-srodkow-ochrony-indywidualnej-podczas-opieki-nad-pacjentami-z-covid-

19.html 
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Akcja #stayhome / #zostańwdomu 
 

Szkoła upowszechnia konieczność pozostania w domach i wychodzi z propozycją dla 

studentów do wrzucania zdjęć, filmików- każdej, dowolnej formy przedstawiającej jak 

spędzają czas w domach. Działanie STUDENT BEZPIECZNY W DOMU 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2018-uwaga-studenci-13.html 

 

Darmowe Zasoby Internetowe 
 

Z uwagi na zbliżające się obrony, stworzyliśmy również bazę darmowych- otwartych na czas 

pandemii zasobów internetowych. 

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2016-uwaga-studenci-12.html 

 

Nasi studenci również z własnej woli organizują paczki dla szpitali, ratowników czy też sami 

zgłaszają się z pomocą- takie akcje można zobaczyć na naszym fanpagu na facebooku:  

https://www.facebook.com/PSW.Kwidzyn/ 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2012-dla-studentow.html 

 

STUDENT SAFETY MASK CLUB 
 

Za inicjatywą naszej studentki z Algierii stworzyliśmy klub studencki, który charytatywnie 

szyje maseczki higieniczne i przekazuje je do różnych ośrodków, w tym przede wszystkim do 

naszych partnerów z jednostek systemu ochrony zdrowia (ponad 80).  

 

 

Centrum wolontariatu epidemiologicznego 
 

Od początku zaistniałej sytuacji (COVID- 19) nasi studenci zgłaszają się do odpowiednich 

osób – koordynatorów wolontariatu na naszej uczelni w celu chęci udzielania pomocy przy 

pacjentach chorych na COViD- 19. Zostają wysyłani do różnych placówek w celu 

charytatywnej pomocy – podczas kwarantanny oraz do jednostek systemu ochrony zdrowia 

(studenci III roku studiów licencjackich / studenci studiów magisterskich kierunków 

medycznych).  

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/psw-w-kwidzynie/aktualnosci/2030-uwaga-studenci-

18.html 
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Wsparcie dla Szpitali- Studenci Wydziału Nauk Ekonomiczno- Społecznych, studentom 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 

Akcja w której nasi studenci w ramach wolontariatu i dobrego serca i chęci dostarczają paczki 

( z kawą, rękawiczkami, maseczkami czy też z najpotrzebniejszymi sprzętami) do różnych 

miejsc, przede wszystkim szpitali gdzie pracują nasi studenci/ absolwenci. 

Pomysłodawcami byli studenci.  

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2021-relacja-naszego-

absolwenta.html  

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/psw-w-kwidzynie/aktualnosci/2081-organizacja-

zbiorki.html 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/psw-w-kwidzynie/aktualnosci/2071-uwaga-studenci-

25.html 

 

Pomoc i wsparcie dla osób przebywających na kwarantannie 
 

Nie możemy zapominać o osobach będących na kwarantannie - wiadomo, że z powodu tej 

sytuacji znacznie wzrósł wskaźnik depresji społęczeństwa- samotność doskwiera wielu 

osobom. Nasza studentka zapoczątkowała właśnie tą akcję.  

 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/uczelnia/covid-19/dla-studentow/2012-dla-studentow.html 
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