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aktualności i wydarzenia
Studentka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego
na praktyce w WSBiP
Sofiya Pylypchuk została zakwalifikowana do odbycia praktyki studenckiej w ramach
programu Erasmus +, w WSBiP oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ostrowcu Św. W ramach praktyk studentka uczestniczy w codziennej pracy
szpitala, bacznie obserwując pracę lekarzy i pielęgniarek. Pod okiem opiekunów - dr Moniki
Borek oraz mgr Aleksandry Guzik, dokonuje oceny stanu pacjenta na podstawie
parametrów życiowych i aktywnie uczestniczy w diagnostyce i terapii. Współpracuje z
lekarzami SOR w zakresie wykonywania badania fizykalnego pacjentów, zabezpieczania
stanu zagrożenia zdrowia i życia. Poznaje również specyfikę innych oddziałów szpitalnych,
takich jak Blok Operacyjny, gdzie pod okiem kierownik mgr Małgorzaty Dybiec poznaje
organizację pracy oraz rodzaje zabiegów operacyjnych. Bierze również udział w pracy
Oddziału Ginekologiczno - Położniczego pod okiem dra n. med. Adama Karolika.
W trakcie pobytu Sofiya uczestniczy w Indywidualnym Kursie Studiów w ramach programu
Erasmus + dla studentów zagranicznych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim w roku akademickim 2020/2021. Dodatkowo chętnie uczestniczy
w zajęciach z pielęgniarstwa w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSBiP.
W wolnych chwilach Sofiya zwiedza urokliwe zakątki województwa świętokrzyskiego
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aktualności i wydarzenia
Przekazanie sprzętu geodezyjnego WSBiP
W dniu 21 maja 2021 r. władze Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim przekazały na rzecz Muzeum
Geodezji i Kartografii w Opatowie urządzenia
i sprzęt geodezyjny, który przez wiele lat
służył studentom WSBiP.
Umowę przekazania podpisali Kanclerz
WSBiP Agnieszka Winiarczyk i Prezes
Stowarzyszenia "Geocentrum" Mirosław
Roszczypała, które w ramach porozumienia z
powiatem opatowskim prowadzi muzeum. W
spotkaniu uczestniczyli także były kierownik
Katedry Geodezji i Kartografii Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości dr Łukasz
Śliwiński
oraz
kierownik
ośrodka
dokumentacji w Starostwie Powiatowym w
Opatowie,
skarbnik
Stowarzyszenia
Geocentrum Paweł Sidor.
Wśród sprzętu znajdowały się niwelatory,
urządzenia, które służą do pomiaru
wysokości, teodolity, które służą do pomiaru
kątów poziomych i pionowych wraz z całym
oprzyrządowaniem (statywy, tyczki, łaty).
Jesteśmy przekonaniu, że ten mały gest
przyczyni się do popularyzacji
i propagowania wiedzy geodezyjnej
i kartograficznej w naszym regionie.
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aktualności i wydarzenia
Ruszyła rekrutacja
20 maja 2021 r. oficjalnie ruszyła rekrutacja na
studia
w
Wyższej
Szkole
Biznesu
i
Przedsiębiorczości. Uczelnia w swojej ofercie
edukacyjnej ma studia licencjackie i magisterskie
na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe,
Ekonomia, Pedagogika oraz Pielęgniarstwo.
Dodatkowo Uczelnia oferuje szereg studiów
podyplomowych z obszaru bezpieczeństwa,
ekonomii, nauk o zdrowiu, pedagogiki oraz
zarządzania.
W tym roku, po raz pierwszy WSBiP
zaprezentowało się w Katalogu Uczelni 2021
Wielkiej Powtórki Maturalnej, który prezentuje
najważniejsze Uczelnie przyszłym studentom i
umożliwia łatwe poznanie oferty dydaktycznej.
Katalog jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich
maturzystów.

Kolejną nowością tej rekrutacji są kursy i
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej
dedykowane
pracownikom
oświaty: Certyfikowany kurs dla pracowników
oświaty - Udzielanie pierwszej pomocy oraz
Szkolenia przygotowujące nauczycieli do
prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Warto także zwrócić uwagę na kurs Analityk
geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego, którego
głównym celem jest poszerzenie wiedzy o ryzyku
inwestycyjnym o kwalifikacje analizy procesów
geopolitycznych. Kurs jest adresowany do osób
zarówno zajmujących się profesjonalnie szeroko
rozumianą problematyką ryzyka inwestycyjnego,
jak i tych, którzy planują się związać zawodowo z
instytucjami i przedsiębiorstwami z branży
analitycznej (ryzyka i bezpieczeństwa).
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aktualności i wydarzenia
Wiosenne spotkanie z psychologiem
31 maja 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań
z psychologiem mgr Anną Adamską. Akademicka
Niepubliczna
Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna
w Ostrowcu Świętokrzyskim
regularnie spotyka się z mieszkańcami Ostrowca
na tematycznych warsztatach. Tym razem
tematem spotkania był szeroko pojęty Dobrostan.
Wiosna to idealny moment na rozmowę o
relacjach z innymi i własnym samopoczuciu oraz
przyjrzeniu się, jaki mamy wpływ na jakość
swojego życia.
Jednym z punktów spotkania była mini sesja
relaksacyjna, podczas której
uczestniczki
ćwiczyły prawidłowy oddech oraz wykonywały
ćwiczenia rozluźniające i poprawiające nastrój.
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aktualności i wydarzenia
Zmiany kadrowe w Katedrze Pielęgniarstwa
W Katedrze Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości zaszły duże zmiany
personalne. Stanowisko Kierownika Katedry zostało powierzone dr n. o zdr. Jolancie Kuzce. Dr
Kuzka to wieloletni nauczyciel akademicki i pielęgniarka z dużym doświadczeniem, specjalista do
spraw anestezjologii i intensywnej terapii oraz instruktor NW i WW w MCSM.
Nowym Koordynatorem Kształcenia Praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo została mgr
Aleksandra Guzik. Nowa Pani Koordynator jest pielęgniarką w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
oraz Instruktorem Symulacji Medycznej w Monoprofilowym Mentrum Symulacji Medycznej
WSBiP.
Obydwie Panie charakteryzuje otwartość i szczególna więź ze studentami. Życzymy wytrwałości
oraz udanej współpracy.
Zarówno Pani dr Dorota Maciąg- były Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, jak i dr Małgorzata
Cichońska- były Koordynator Kształcenia Praktycznego, pozostają na Uczelni w charakterze
wykładowców akademickich.
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Biblioteka WSBiP
Wystawa połączona z kiermaszem
Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
w ramach współpracy z Warsztatami
Terapii Zajęciowej na os. Pułanki
zorganizowała wystawę i kiermasz prac
uczestników warsztatów. Prezentowane
prace obrazują ekspresję twórczą osób
z niepełnosprawnościami w różnorodnych
formach wyrazu artystycznego. Wystawa
pozwala na przełamywanie stereotypów,
likwidowanie barier, wzajemną integrację
i akceptację. Wystawę można oglądać
w holu przed biblioteką oraz w bibliotece
do września 2021 roku. Szczególnie
zachęcamy do kupowania prac, a tym
samym wsparcia Stowarzyszenia RAZEM na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

6

Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 30 kwietnia 2021r.
nr 13/2021 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 30 kwietnia 2021r.
nr 14/2021 w sprawie wprowadzenia
szczegółowych warunków wykonywania i
oceniania prac dyplomowych, przebiegu
egzaminów dyplomowych oraz sposobu
obliczania ostatecznego wyniku studiów w
Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie Rektora z dnia 18 maja 2021r. nr
15/2021 w sprawie ustalenia zasad rekrutacji
na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 19 maja 2021r. nr
16/2021 w sprawie polityki kadrowej Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 26 maja 2021r. nr
17/2021
w
sprawie
wprowadzenia
Regulaminu
Studiów
Podyplomowych
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 28 maja 2021r. nr
18/2021 w sprawie zasad prowadzenia
dokumentacji studiów w Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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