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aktualności i wydarzenia
Seminarium "Architektura XXI wieku - środowisko dostępne"
Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych
oraz Ostrowieckie
Towarzystwo Naukowe zorganizowali w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim seminarium pt. "Architektura XXi wieku - środowisko dostępne".
Wśród prelegentów znaleźli się: mgr Karolina Skurska - Projekty wspierające
niepełnosprawnych - dobre praktyki, dr Dorota Maciąg - Medyczne aspekty
niepełnosprawności, dr Natalia Marciniak - Madejska - Architektura XXI wieku - trendy i
zmiany, płk rez. mgr Stefan Suska - Polityka dostępności na przykładzie uczelni.
Rozwiązania prawno - organizacyjne, mgr Anna Kołodziej - Dostępność uczelni dla
studentów, mgr Anna Lulek - Projektowanie uniwersalne.
Seminarium zgromadziło wielu gości m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii
Górniczo -Hutniczej w Krakowie, Radomskiej Szkoły Wyższej oraz wielu z placówek i
urzędów z regionu ostrowieckiego i opatowskiego, studentów i wykładowców WSBiP.
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Wizyty studyjne w Akademii Górniczo - Hutniczej
oraz w Uniwersytecie Rzeszowskim
W ramach pojektu POWR.03.05.00-00-A015/19 pn. "WSBiP - uczelnia dostępna" w lipcu i
sierpniu 2021 roku odbyły się wizyty studyjne, które miały na celu podniesienie
kompetencji kadry uczelni, wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami w
procesie budowania uczelni dostępnej. Podobne spotkania odbywały się w innych
ośrodkach akademickich zajmujących się dostepnością, oferujących wsparcie edukacyjne
dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu "WSBiP - uczelnia dostępna" wizyty
studyjne zostały przewidziane w zad. 1. Działania w obrębie dostępności organizacyjnej oraz
zad. 5. Działania w obrębie dostępności edukacyjnej.
W wizytach wzięli udział konsultant ds. osób niepełnosprawnych, ambasadorzy dostępności
oraz inni pracownicy WSBiP odpowiedzialni za obszar związany z procesem rekrutacji,
kształcenia.
Przedstawiciele Uczelni w ramach wizyt studyjnych gościli w Uniwersytecie Rzeszowskim
oraz w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie .
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Profilaktyka na Dniach Ostrowca
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości wzięła udział
w tegorocznych Dniach Ostrowca. Do aktywnego udziału
w wydarzeniu dołączyły dr Monika Borek oraz mgr
Aleksandra Guzik, a także studenci kierunku
Pielęgniarstwo.
Oprócz promocji kierunków studiów WSBiP, można było
też nauczyć się udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, a także zbadać poziom cukru i ciśnienie.
Nasze
stanowisko
cieszyło
się
ogromnym
zainteresowaniem, starsi chętnie korzystali z bezpłatnej
profilaktyki. Największą atrakcją były pokazy udzielania
pierwszej pomocy u niemowlaka oraz osoby dorosłej w
sytuacji zakrztuszenia
oraz pokaz resuscytacji
krążeniowo - oddechowej. Najmłodszym najbardziej
podobały się jednak ćwiczenia z fantomami (osoby
dorosłej i niemowlaka z tętnem na ramieniu), podczas
których uczyły się, jak sprawdzić oddech i wykonać masaż
serca.
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Zajęcia ze strzelectwa studentów Bezpieczeństwa Narodowego
W sobotę 11 lipca 2021 roku miały miejsce zajęcia
praktyczne z przedmiotu Strzelectwo na kierunku
Bezpieczeństwo narodowe.
W ramach zajęć, studenci wraz z wykładowcami wzięli
udział w treningach strzeleckich na Strzelnicy ŚWIT w
Starachowicach.
Studenci odbyli
szkolenie strzeleckie pod okiem
wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów,
zapoznali się z obsługą różnych rodzajów broni i mogli
ćwiczyć umiejętności strzeleckie m.in. z pistoletów CZ, HK,
pistoletu
maszynowego
Glaubryt
oraz
strzelby
gładkolufowej. W tym roku na szczególne wyróżnienie
zasługują Panie, które wykazały się ogromnym
zaangażowaniem oraz celnym okiem.
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Delegacja WSBiP na Ukrainie
W dniach 9-12 września 2021 roku delegacja Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: dr Monika Borek, płk Marian Cichoń oraz mgr
Aleksandra Guzik gościła we Lwowie na Ukrainie. Podczas swojego pobytu odwiedzili
Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny oraz Lwowską Akademię Medyczną.
W ramach wizyty omówione zostały różne aspekty współpracy, takie jak: wymiana kadry
akademickiej, wizyt w ramach programu Erasmus +, wspólne projekty naukowe oraz
edukacyjne.
Spotkania te były kolejnym etapem zacieśniania współpracy między naszą uczelnią a
zagranicznymi partnerami.
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Biblioteka WSBiP
Publikacja jubileuszowa
W 2021 roku Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości obchodzi jubileusz 25-lecia. Z
tej okazji powstała publikacja jubileuszowa,
uwypuklającą najważniejsze fakty i osiągnięcia
oraz prezentującą sylwetki ludzi, którzy przez
ćwierć wieku tworzyli historię ostrowieckiej
uczelni. W publikacji pt. Uczelnia bliska ludziom.
25 lat Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiono genezę,
początki i kolejne etapy rozwoju uczelni. Uczelni,
która
się
zmieniała,
przekształcała,
ale
jednocześnie coraz mocniej wzrastała w lokalne
otoczenie, współtworząc przez minione lata
panoramę życia kulturalnego, społecznego i
naukowego Ostrowca Świętokrzyskiego. Starano
się podkreślić w niej to wszystko, co przez ostatnie
ćwierćwiecze budowało prestiż i znaczenie
ostrowieckiej Alma Mater oraz wzmacniało jej
pozycję wśród innych uczelni regionu. Szeroka
oferta studiów, studiów podyplomowych oraz
innych form kształcenia, ambitnie projekty unijne,
pozwalające modernizować naszą rzeczywistość,
działalność naukowo-badawcza, wydawnicza,
żmudny proces umiędzynarodowienia procesu
kształcenia, sport akademicki, a nade wszystko
wykładowcy i studenci tworzący Społeczność
WSBiP – to wszystko zaliczyć można do kategorii
osiągnięć minionego 25-lecia. Intencją autorów
publikacji było podkreślenie jeszcze jednej, istotnej
cechy
charakteryzującej
WSBiP.
Będąc
regionalnym ośrodkiem akademickim, działała ona
od samego początku istnienia uczelni na rzecz
społeczności lokalnej i we współpracy ze
społecznością lokalną. Właśnie to regionalne
ukierunkowanie obszarów działania, przy
jednoczesnym sięganiu do europejskich wzorców i
podejmowaniu ponadregionalnych ogólnopolskich
czy nawet międzynarodowych inicjatyw, zostało
odpowiednio uwidocznione w jubileuszowym
wydawnictwie.
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TRAGIFARSA KOŁTUŃSKA LEKTURĄ NARODOWEGO CZYTANIA 2021
Biblioteka WSBiP, jak co roku przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytanie największych
dzieł literatury polskiej. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się w pięknej scenerii XIX-wiecznego
salonu warszawskiego, bowiem lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.10. edycja
Narodowego Czytania w Ostrowcu Św. odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i pojawiła się na nim
sama Gabriela Zapolska (w tej roli bibliotekarka z MBP Małgorzata Szymczyk), która komentowała
poszczególne prezentacje, a na koniec przybijała pamiątkową pieczęć na egzemplarzach książki i
zapraszała na herbatę. W otoczeniu przedmiotów z epoki, w salonie zaprezentowały się osoby
indywidualnie czytające poszczególne sceny, pary i grupy. Style czytania, różnorodność improwizacyjna,
elementy ubioru z epoki, piękna scenografia – wszystko to dodatkowo wzmocniło przekaz dramatu.
Bibliotekę WSBiP reprezentowała Barbara Bakalarz-Kowalska, która w towarzystwie Małgorzaty Golis z
Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Św. przedstawiła scenę 8 z aktu 3 (Juliasiewiczowa i Zbyszko).
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 12 lipca 2021r. nr
22/2021 w sprawie instrukcji gospodarowania
drukami ścisłego zarachowania związanymi
z przebiegiem studiów w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie Rektora z dnia 15 lipca 2021r. nr
23/2021
w
sprawie
zakazu
działalności
konkurencyjnej pracowników Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Zarządzenie Rektora z dnia 23 sierpnia 2021r. nr
25/2021 w sprawie zasad udzielania przez Rektora
pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia
ich rejestru w Wyższej szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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Zaproszenia
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Zaproszenia
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Rekrutacja
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