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aktualności i wydarzenia
Geopolityka i Geostrategia "Studiami z przyszłością"
W VI edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia
z przyszłością” kierunek studiów podyplomowych WSBiP "Geopolityka i Geostrategia"
otrzymał certyfikat jakości „Studia z Przyszłością”. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane
są na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.
Certyfikat „Studia z przyszłością” to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia,
nowoczesności programu studiów i zgodności z potrzebami rynku pracy. Komisja
Ekspertów nagradza kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań
interesariuszy zewnętrznych uczelni.
Uroczysta Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji
Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” odbyła się w prestiżowym Hotelu Bellotto
w Warszawie. Nagrodę w imieniu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim odebrał Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP - gen.
broni w st. spocz. dr inż. Anatol Wojtan.
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aktualności i wydarzenia
Wizyta Rektora na Ukrainie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości wznawia
kontakty międzynarodowe po okresie pandemii.
W dniach 9-16 czerwca Rektor WSBiP dr Paweł
Gotowiecki przebywał na Ukrainie, gdzie spotkał się z
władzami partnerskich uniwersytetów: Narodowego
Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Czerniowieckiego
Narodowego Uniwersytetu im. J. Fedkowycza, Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu Medycznego oraz Lwowskiej
Akademii Medycznej. Tematem spotkań było omówienie
obszarów współpracy, m.in. w zakresie mobilności
nauczycieli akademickiej i studentów w ramach
programu Erasmus +, realizacji wspólnych projektów
naukowo-badawczych i edukacyjnych, działalności
wydawniczej. Przedstawicieli wszystkich wymienionych
uczelni spodziewamy się gościć już 9 października,
podczas uroczystości 25-lecia WSBiP.
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aktualności i wydarzenia
"Ostrowiec uzależniony od profilaktyki"
13 czerwca 2021 r. studentki Pedagogiki z Panią
Dziekan dr Grażyną Kałamagą oraz prof. Mariuszem
Jędrzejko wzięli udział w akcji Ostrowiec uzależniony
od profilaktyki. Akcję zorganizowało Centrum
Profilaktyki Społecznej oraz Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
a patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta
Jarosław Górczyński.
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogli spotkać
się i porozmawiać z prof. Mariuszem Jędrzejko ekspertem w dziedzinie narkotyków i marihuany.
Dzięki zaangażowaniu studentów Pedagogiki udało się
rozdać blisko tysiąc identyfikatorów narkotyków, które
pomagają rozpoznać zachowania narkotykowe
i dopalacze. Identyfikatory narkotyków zawierają
krótkie i zwięzłe informacje dla pedagogów,
psychologów, rodziców o objawach, działaniach
i zagrożeniach związanych z przyjmowaniem takich
środków odurzających, jak: opiaty, efedryna, mefedron,
leki kodeinowe, kokaina, marihuana, haszysz,
amfetamina, ecstasy, barbiturany, benzodiazepiny,
DXM.
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aktualności i wydarzenia
Lekcja Enter - bezpłatne szkolenia dla nauczycieli
10 czerwca 2021 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło
się spotkanie organizacyjne dla przedstawicieli ostrowieckiego samorządu oraz dyrektorów
ostrowieckich szkół, w sprawie projektu "Lekcja Enter", którego realizatorem jest dr Robert Krasowski
we współpracy z WSBiP.
Projekt jest skierowany do szerokiego grona nauczycieli z województwa małopolskiego
i świętokrzyskiego. Uczestnicy wezmą udział w cyklu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu
pełnego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w
edukacji dzieci i młodzieży.
W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do
udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”, którego celem jest pomoc w przygotowaniu planu
wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

4

Biblioteka WSBiP
Stanowisko tyfloinformatyczne
Zwykła klawiatura i mysz, podstawowe narzędzia umożliwiające pracę z komputerem, mogą stanowić dla osób
niepełnosprawnych barierę nie do pokonania.
W ramach projektu "WSBiP uczelnia dostępna" w Bibliotece WSBiP powstało stanowisko tyfloinformatyczne.
Specjalistyczny komputer przystosowany dla osób niepełnosprawnych został wyposażony m.in w
oprogramowanie udźwiękawiająco - ubrajlawiające, które umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno
standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki
internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych.
Proste w obsłudze oprogramowanie powiększające ekran komputera z 75 poziomami powiększania.
Oprogramowanie daje możliwość dowolnego dostosowywania wyglądu komponentów systemu Windows do
indywidualnych potrzeb użytkownika.
Klawiatura, której klawisze i przyciski mają czytelne, duże i kontrastowe nadruki, dzięki którym mogą się nią
posługiwać osoby słabowidzące. Dedykowane klawisze funkcyjne umożliwiające szybkie i łatwe wykonywanie
funkcji.
Mysz komputerowa zapewniająca wygodę użytkownikom z dysfunkcjami rąk, a także osobom ceniącym komfort
pracy ergonomiczną pozycję nadgarstka i przedramienia.
Urządzenie lektorskie - inteligentny powiększalnik wyposażony w funkcję głośnego odczytywania wszelkich
materiałów drukowanych, umieszczanych pod ramieniem urządzenia zakończonym kamerą – książek,
czasopism, gazet itp.
Dodatkowo stanowisko tyfloinformatyczne zostało wyposażone w przenośny powiększalnik.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 28 maja 2021r. nr
19/2021 w sprawie terminarza
Roku
Akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Rektora z dnia 18 czerwca 2021r. nr
20/2021 w sprawie zasad wytwarzania i wydawania
dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów
do tych dyplomów.

Zarządzenie Rektora z dnia 18 czerwca 2021r. nr
21/2021 w sprawie zasad wytwarzania i
wprowadzania do obiegu publicznego wzorów
dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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