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Ogłoszenie o naborze nr 1a SM  z dnia 07.01.2020 r. 

 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowana Szkoła Wyższa”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ogłasza nabór do udziału w projekcie 
 na cykl szkoleń dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PSW w Kwidzynie. 

Wymagania obligatoryjne: 

1. Uprawnionymi do wsparcia będą studenci, którzy ukończyli I rok kształcenia na studiach stacjonarnych 

i/lub niestacjonarnych I stopnia w PSW w Kwidzynie i posiadają status studenta PSW w Kwidzynie.(0/1) 
● poziom motywacji do udziału w projekcie (0-5) pkt, 

● indywidualne wyniki narzędzia samooceny kompetencji standardowych (0-5) pkt., 

● Osoba z niepełnosprawnościami (2 pkt) 

● Płeć - mężczyźni, celem zachęcenia i wyrównania parytetu (1 pkt). W przypadku uzyskania takiej samej liczby 

pkt. pod uwagę zostanie wzięta kolejność zgłoszeń. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w więcej niż jedna formach wsparcia (kursach/szkoleniach). 

Organizator dołoży starań aby proponowane kursy odbywały się w czasie dni zjazdowych. 

Szkolenia będą się odbywać w kolejnych semestrach studiów do VI semestru włącznie dla każdego rocznika nie 

dłużej niż do marca 2023 r. 

Szkolenia w ramach projektu dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (numeracja kursów zgodna z WND): 

26 - Trening umiejętności interpersonalnych z udziałem potencjalnych pracodawców – 16 h 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę 
w zespole 
Efekty kształcenia: 

Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą. 
Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej 
Zdobycie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności w komunikacji. 
Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na 
budowanie mostów komunikacyjnych w każdej sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej 
Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych 
Szkolenie prowadzone przez praktyków z wykształceniem psychologicznym, trenerów biznesu. Szkolenie 

prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie nauki przez 

doświadczenie pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane 
narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. 
Dzięki treningowi uczestnicy zwiększą efektywność kontaktu z ludźmi w pracy i życiu prywatnym Trening umożliwi 
w szybki sposób osiągnąć zamierzone cele, lepiej rozumieć zachowania osób z najbliższego otoczenia. 
 

27 - Łączność i komunikacja w ratownictwie – 8 h  

Program szkoleń zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i obejmuje: 
Podstawy prowadzenia łączności i komunikowania się w ratownictwie, Przedstawienie stosowanych w praktyce 
systemów prowadzenia łączności, 
Komunikowanie się z innymi służbami ratowniczymi, Łączność radiowa i telefoniczna; Telemedycyna w zarządzaniu 
kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego - 
teletransmisja zapisu EKG. 

Możliwość badania FAST w zespołach ratownictwa medycznego 
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Efekty kształcenia: 
po zakończonym szkoleniu student potrafi zdefiniować systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i 
ratownictwa. Zapozna się z możliwościami teletransmisji danych i posługiwania się tą techniką. W trakcie 
warsztatów praktycznych zdobędzie umiejętność wykonania teletransmisji zapisu EKG. 
 

28 - Zarządzanie kryzysowe – komunikacja kryzysowa – 8 h 

Zakres tematyczny: 
Zarządzanie komunikowaniem kryzysowym; Aspekt stresu w sytuacjach kryzysowych; Procedury jako skuteczne 
narzędzia działania w sytuacji kryzysowej; Opracowanie procedur działania w różnych sytuacjach. 
Efekty kształcenia: 
zdobycie umiejętności w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacją kryzysową; efektywnego 
wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową; przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z 

kryzysem; zarządzania wiedzą w sytuacji stresowej. Ponadto uczestnicy rozwiną wiedzę w zakresie procesów 
komunikowania się w sytuacji w wewnętrznym i zewnętrznym obiegu informacji, zapanowania nad stresem w 
sytuacji kryzysowej. 
 
29 - Psychologia w ratownictwie – 8 h 

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych wskazówek do zachowania się w akcji ratowniczej. 
Program: obejmuje takie zagadnienia jak: 

Anatomia doświadczenia traumatycznego, 
Wypadki, katastrofy komunikacyjne, 
Traumy kryminalne (zabójstwo, zgwałcenie, napad rabunkowy), 
Traumy masowe (pożary, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne), 
Konsekwencje doświadczeń traumatycznych: 
Elementy zarządzania stresem na miejscu sytuacji kryzysowej (traumatycznej), 

Kontakt z osobami w sytuacji traumatycznej, podstawowe zasady interwencji kryzysowej. 
Efekty kształcenia: 

Poznanie kluczowych zasad komunikowania się, radzenie sobie z szokiem, agresją, dezorientacją, zasad 
informowania o śmierci, Uświadomienie znaczenia konstruktywnych strategii redukcji stresu, wpływ traumy na 
psychikę ratownika. 
 
30 - Efektywna organizacja pracy – 8 h 

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze 
zawodowym i prywatnym. 
Efekty kształcenia: 
zdobycie umiejętności w zakresie rangowania zadań, określania priorytetów, nabycia praktycznych umiejętności 
planowania i organizowania pracy, kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy, 
podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach, skutecznego korzystania z narzędzi 
pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, pracy pod presją czasu, 

identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę; wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i 
zarządzania czasem, zwiększenie efektywności zarządzania sobą, osobistej odpowiedzialności za terminowe 
wykonanie zadania, wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych. 

 
31 - Transport pacjenta urazowego w trudnym terenie – 8 h 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: podstawy postępowania z pacjentami urazowymi, Zasady unieruchamiania 

i przygotowywania do transportu pacjentów urazowych, Zasady transportowania pacjentów urazowych w trudnym 
terenie, Ćwiczenia w terenie. 
Efekty kształcenia 
nabycie umiejętności unieruchamiania i przygotowania do transportu pacjentów urazowych z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu terenowego. Szkolenie tematycznie powiązane z wizytami studyjnymi, w trakcie których 
uczestnicy będą mogli zapoznać się z elementami ratownictwa medycznego, wodnego, górskiego, oraz w praktyce 
przekonać się o odmienności, specyfiki pracy ratowników w różnych warunkach. 

 
32 - Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach – 16 h 
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W czasie kursu w sposób kompleksowy omówione zostaną zagadnienia związane z postępowaniem w 
zdarzeniach masowych i katastrofach. Program obejmuje studium przypadku, wykłady i ćwiczenia 
praktyczne. 
Tematyka szkolenia: 
* zasady segregacji poszkodowanych 

* organizacja ratownictwa medycznego w strefie zagrożenia 
* praca szpitala w warunkach zdarzeń masowych 
* postępowanie w aktach terroru 
* zasady zabezpieczania imprez masowych 
* zasady zarządzania w zdarzeniach masowych 
* psychologiczne aspekty katastrof 
* ratownictwo techniczne i chemiczne 

Efekty kształcenia: 

umiejętności praktycznego działania, a zwłaszcza zarządzania na miejscu zdarzenia masowego, umiejętność 
segregowania poszkodowanych, organizacji ratownictwa medycznego w strefie zagrożenia. 
 
33 - Kurs języka angielskiego poziom Medical English – 112 h 

Program nauki obejmuje wzbogacenie słownictwa związanego z opisem chorób, ich objawów, wyników badań oraz 
anatomii człowieka, które jest niezbędne do porozumiewania się w szpitalach i ośrodkach zdrowia. Rozwijanie 

czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, umiejętność wypowiadania 
się i sporządzania dokumentacji pisemnej ) w ramach kształcenia kompetencji komunikacyjnej na poziomie B1/B2 
z uwzględnieniem języka specjalistycznego z zakresu medycyny praktycznej oraz organizacji służby zdrowia. 
Wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej efektywną komunikację w sytuacjach dnia codziennego w 
praktyce lekarskiej( płynne i poprawne posługiwanie się językiem angielskim do celów zawodowych i naukowych). 
Podnoszenie kompetencji językowych poprzez pracę nad poprawnością gramatyczną wypowiedzi ustnych i 

pisemnych. Utrwalenie słownictwa ogólnego oraz poszerzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu medycyny. 
Przygotowanie do przedstawienia wystąpienia na forum grupy z uwzględnieniem prezentacji multimedialnej i 
wzięcia udziału w specjalistycznej dyskusji dot. własnej tematyki zawodowej na podstawie złożonych tekstów 

fachowych. 
 
34 - Warsztaty TRIAGE i Rescue Task Force (RTF) – 16 h  

Warsztaty z zakresu postępowania w wypadkach masowych i katastrofach. Program warsztatów skonstruowany 

jest w sposób umożliwiający wdrożenie nabytej wiedzy teoretycznej z poszczególnych modułów tematycznych na 
kolejnych ćwiczeniach praktycznych. Uczestnik nabywa umiejętności zachowania się oraz zasad postępowania w 
sytuacji wystąpienia zdarzeń masowych i katastrof. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt do 
pozoracji, który umożliwia praktyczne podejście do tematu segregacji medycznej "TRIAGE" oraz kierowania akcją 
medycznych czynności ratunkowych oraz koordynacji. 
 
35 - Komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym – 16 h 

Cel warsztatów organizowanych we współpracy z ratownikami medycznymi, lekarzami, pielęgniarkami będzie 
nabycie praktycznych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej. Podczas 
warsztatów przetestowane zostaną konkretne, efektywne rozwiązania w zakresie identyfikacji kanałów komunikacji 

odbiorcy oraz szeroki repertuar psychologicznych technik budowania relacji międzyludzkich. Warsztat obejmuje 
szereg zagadnień dotyczących komunikacji interpersonalnej, pomagających zrozumieć co dzieje się między ludźmi 
w trakcie komunikacji, jak wpływać na innych i maksymalizować efektywność interakcji. Warsztaty moderowane 

przez trenera z wykształceniem psychologicznym, posiadającym doświadczenie w interpersonalnej komunikacji 
medycznej. Warsztaty będą stanowić uzupełnienie szkoleń miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej. 
 
36 - Wizyty studyjne w GOPR/TOPR/WOPR – 4 wizyty jednodniowe 

Przedstawiciele Grup Ratowniczych zapoznają uczestników z działaniami ratownictwa górskiego/wodnego, przy 
okazji demonstrując sprzęt wykorzystywany w celu ratowania zdrowia i życia, m.in. ultrasonograficzne badanie 
typu FAST, sprzęt do mechanicznego uciskania klatki piersiowej pacjenta podczas wykonywania RKO, stosowanie 

noszy SKED w trudnych warunkach. W trakcie wizyt prowadzone będą ćwiczenia zadaniowe z zakresu kooperacji 
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służb ratowniczych podczas zdarzenia hybrydowego, gdzie zarówno uczestnicy warsztatów oraz wszystkie grupy 
ratownicze będą musiały udzielić pomocy poszkodowanym. 
Ćwiczenie będzie okazją do sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie koordynacji działań i współpracy 
studentów, ratowników oraz grup i służb ratowniczych. 
 

 

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg. wzorów stanowiących załączniki do regulaminu udziału w projekcie , 
pn. „Zintegrowana Szkoła Wyższa” przez potencjalnych uczestników: 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

należy przekazać do Biuro Projektu – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie pokój nr 24 – Obsługa administracyjno-

finansowa projektu przy ul 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn i poprzez zgłoszenie przez formularz znajdujący się na 

stronie: 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/harmonogram-integracja.html 

do dnia 15 września 2019 r. do godz. 12:00. 

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność dokumentacji, terminowość 
złożenia wymaganych dokumentów) i merytorycznych – wymagania obligatoryjne. 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej, w przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba 
miejsc: kolejność złożenia dokumentów.  

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, 
zatwierdzając listę rankingową. 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na 

stronie internetowej: 

https://psw.kwidzyn.edu.pl/harmonogram-integracja.html 

oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu: pokój nr 24 – Obsługa administracyjno-finansowa projektu przy ul 11 
Listopada 29, 82-500 Kwidzyn. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: 
e-mail: zintegrowanarekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl  
pokój nr 24 – Obsługa administracyjno-finansowa projektu przy ul 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn. 
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