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aktualności i wydarzenia
Pomoc dla Ukrainy
"Ukraińcy to nie tylko obywatele sąsiedniego kraju walczący z najazdem - to nasi współpracownicy
i partnerzy, to także nasi wykładowcy, studenci i słuchacze, to przedstawiciele środowisk akademickich,
którzy niejednokrotnie gościli w murach WSBiP, a prywatnie dla wielu z nas - przyjaciele i koledzy.
Dziś wszystkich ich połączył ten sam los, który dla nas Polaków wydaje się koszmarem z przeszłości konieczność walki z bronią w ręku o własną niepodległość i wolność. Oby to była zwycięska walka i oby
już nigdy więcej zachodni świat nie umył rąk w złudnym poczuciu własnego bezpieczeństwa.
Solidarność z Ukrainą, to dziś solidarność z ludźmi walczącymi o najbardziej podstawowe prawo
każdego narodu do własnego suwerennego bytu i swobodnego rozwoju. "
dr Paweł Gotowiecki, Rektor WSBiP
Ostrowiec Świętokrzyski, 24 lutego 2022 r.

Władze Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oferują
możliwość nieodpłatnej kontynuacji nauki oraz wsparcia materialnego dla ukraińskich
studentów. Dodatkowo, w dniu 28 lutego 2022 r. Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki
poinformował, że na Uczelni powstał Uczelniany Akademicki Komitet Pomocy Ukrainie,
w ramach którego cała Społeczność Akademicka oraz sympatycy WSBiP będą nieść
konkretną i długofalową pomoc mieszkańcom napadniętego przez Rosję kraju.
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Nowy projekt WSBiP
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dofinansowanie wniosku złożonego w sektorze
Edukacja Dorosłych programu Erasmus+ w ramach Akcji 2, Partnerstwa na rzecz współpracy,
Partnerstwa na małą skalę (KA210-ADU) o budżecie 60 000 euro.
W dniu 11 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Seniorzy dla
Seniorów – Społeczna Sieć Edukatorów”, którego organizatorami będą Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości oraz Fundacja „Tezauras” z Litwy specjalizująca się w kształceniu osób dorosłych.
Głównym beneficjentem projektu będą seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP. W ramach
projektu grupa seniorów będzie uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu w Kownie na Litwie.
Projekt w całości realizowany będzie ze środków Programu Erasmus +
Autorem wniosku projektowego jest mgr Natalia Wróbel z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP,
koordynator współpracy międzynarodowej uczelni.
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Uczelniana delegacja na Ogólnopolskiej Konferencji w Toruniu
W dniach 24 – 26 lutego 2022 roku w Toruniu, odbyło się X Jubileuszowe Krajowe Spotkanie Ginekologów
i Położników, którego częścią była III Ogólnopolska Konferencja Położnych. Na zaproszenie prof. dra hab.
n. med. Przemysława Oszukowskiego, w gronie wykładowców znalazła się dr Monika Borek – Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, która wygłosiła wykład pt.
"Oparzenia u noworodków i niemowląt – pierwsza pomoc”.
Dr Monika Borek jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i chirurgicznego, Członkiem
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii Oddział Świętokrzyski,
Członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy ZOZ Ostrowiec Św., Delegatem Świętokrzyskiej
Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa
ratunkowego.
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Kurs " Teoria gier w stosunkach międzynarodowych" prowadzony przez dra Leszka Sykulskiego stanowi
wprowadzenie do genezy i podstawowych pojęć teorii gier w kontekście stosunków międzynarodowych, a
także oferuje elementarne przykłady jej zastosowania w tym obszarze badań i analiz. Stanowi dobrą
podstawę pod dalsze samodzielne studia w zakresie teorii gier i jej zastosowań w badaniach nad
bezpieczeństwem, geopolityką czy dyplomacją.
Teoria gier jest teorią naukową, której rozwój i szerokie zastosowanie przypadł na okres po zakończeniu II
wojny światowej. Teoria ta, choć będąca częścią nauk matematycznych (matematyka dyskretna), znalazła
szerokie zastosowanie zarówno w naukach przyrodniczych, jak i społecznych. Szczególnie głośne sukcesy w
jej zastosowaniu odnotowywali przedstawiciele nauk ekonomicznych. Przystępne założenia matematyczne
tej teorii spowodowały także szerokie zainteresowanie nią przez badaczy stosunków międzynarodowych i
nauk politycznych, poszukujących metod formalizacji swoich analiz.
Szczególnie silne zainteresowanie teorią gier wśród politologów i badaczy zajmujących się analizą pokoju i
konfliktów przypadło na okres zimnej wojny. W okresie zimnej wojny teoria gier zyskała na popularności
przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Związku Sowieckim, gdzie cieszyła się wielką popularnością.
Była szeroko wykorzystywana do symulacji różnych sytuacji konfliktowych między dwoma blokami
polityczno-militarnymi (NATO-Układ Warszawski), w tym do gier wojennych symulujących konflikt
nuklearny.
Podstawowym pojęciem tej teorii jest pojęcie gry, które oznacza sformalizowane przedstawienie sytuacji
konfliktu lub współpracy. Przedmiotem teorii gier są sytuacje konfliktu i współpracy przynajmniej dwóch
podmiotów (graczy). Teoria gier zajmuje się sytuacjami strategicznymi, czyli takimi, które spełniają
następujące warunki: bierze w nich udział co najmniej dwóch uczestników (graczy); decyzje każdego z nich
są współzależne z decyzjami pozostałych graczy; każdy gracz posiada strategię; każdy gracz podejmuje
racjonalne wybory, każdy gracz otrzymuje wypłatę. Założenie o racjonalności podejmowania decyzji przez
każdego z uczestników gry, jest jednym z najważniejszych założeń teoretycznych tej teorii.
Szczegóły i zapisy dostępne na stronie internetowej https://www.ekursy.pro/
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"Projektowanie Uniwersalne" - projekt podnoszący kompetencje kadry WSBiP
Projekt „Projektowanie uniwersalne” realizowany jest na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Dofinansowanie projektu z UE: 848 656,25 zł
Celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu nauczania projektowania uniwersalnego 65UPkadry dydaktycznej WSBiP w Ostrowcu Św. oraz filii w Limanowej i Tomaszowie Mazowieckim,
wykładowców kierunku Pielęgniarstwo i Pedagogika, poprzez udział w:
szkoleniach
wizytach studyjnych
warsztatach
co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Termin realizacji projektu: 01.01.2022r. – 30.06.2023r.
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Bal Karnawałowy
W sobotę 5 lutego 2022 roku Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim bawiła się podczas Charytatywnego Balu Karnawałowego. W imprezie udział
wzięli studenci, wykładowcy i władze uczelni. Organizatorzy balu, którym był Samorząd Studencki
WSBiP, połączyli przyjemne z pożytecznym. Podczas wspólnej zabawy, udało się zebrać 1075 złotych i
10 euro. Całą kwotę studenci przekazali na rzecz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
"Nasz Dom" w Denkowie.
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