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Tydzień szczepień WSBiP

Seminarium naukowe
o współczesnych problemach
ginekologii i położnictwa

aktualności i wydarzenia
Delegacja WSBiP w Gruzji.
Doktorat Honoris Causa Rektora dr. Pawła Gotowieckiego
W dniach 4 -7 listopada 2021 r. delegacja Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim w składzie: Rektor dr Paweł
Gotowiecki, dr Monika Borek – Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr Jolanta Kuzka –
Kierownik
Katedry
Pielęgniarstwa
oraz
dr Przemysław Furgacz – Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych i Technicznych, gościła
w
zaprzyjaźnionym
Międzynarodowym
Uniwersytecie Kaukaskim w Tibilisi.
Kulminacyjnym
punktem
wizyty
była
uroczystość, podczas której Rektor otrzymał tytuł
Doktora Honoris Causa, za zasługi dla
umiędzynarodowienia procesu kształcenia
Uniwersytetu w Tibilisi. W trakcie uroczystości
Rektor wygłosił wykład na temat przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko –
gruzińskich.
W ramach wizyty nasi wykładowcy wygłosili dwa
specjalistyczne wykłady:
- dr Monika Borek wygłosiła wykład dla
studentów medycyny zatytułowany:
„Why Georgian wine is healthy – the role and
importance of antioxidants in medicine.”
(„Dlaczego wino gruzińskie jest zdrowe, czyli rola
i znaczenie antyoksydantów w medycynie”).
- dr Przemysław Furgacz wygłosił prelekcję dla
studentów
stosunków
międzynarodowych
zatytułowaną:
„Crude Oil Prices Manipulation as a Threat for
Economic Security”(„Manipulacje cenami ropy
naftowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
ekonomicznego”).
Pobyt w Gruzji stanowił także okazję
do spotkania z Ambasadorem RP w Gruzji prof.
Mariuszem Maszkiewiczem.
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aktualności i wydarzenia
Seminarium naukowe "Wspólczesne problemy ginekologii i położnictwa"
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości we współpracy
z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim zorganizowała seminarium naukowe
"Współczesne problemy ginekologii i położnictwa". Wśród
prelegentów znalazł się prof. dr hab. Mariusz Bidziński Konsultant
Krajowy
w
dziedzinie
Ginekologii
Onkologicznej, którego wystąpienie dotyczyło raka
jajników. Wykład pt. "Miejsce polskiego położnictwa na tle
Europy" wygłosił prof. dr hab. Przemysław Oszukowski
z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Po tym
wystąpieniu, głos zabrał Dyrektor ds. Lecznictwa Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Adam
Karolik,
który opowiedział o aktualnej sytuacji
ostrowieckiego szpitala oraz oddziału ginekologiczno położniczego. O otyłości i cukrzycy w ciąży mówiła
dr Agnieszka Pięta - Dolińska, natomiast mgr Jolanta
Parafiniuk przedstawiła problematykę współczesnej
diagnostyki
cytologicznej.
Ostatnie
wystąpienie
pt. "Badanie tlenku azotu w łożysku za pomocą
elektronowego rezonansu paramagnetycznego w stanie
przedrzucawkowym" wygłosiła online prof. dr Magda
Tortladze
z
Międzynarodowego
Uniwersytetu
Kaukaskiego.
Dzięki ciekawej i bardzo aktualnej tematyce oraz
wybitnym specjalistom w roli prelegentów, udało
się zapełnić prawie całą aulę wykładową.
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aktualności i wydarzenia
WSBiP "Burzycielem barier"
Władze Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny
Sowy”. Burzyciele barier to specjalne wyróżnienia dla tych, którzy przełamując bariery
przyczyniają się do polepszenia życia osób niepełnosprawnych. Nagrody i wyróżnienia
przyznano w trzech kategoriach: „Łatwy Dostęp”, „Skuteczna Komunikacja” oraz
„Przyjaciele osób niepełnosprawnych”. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim została wyróżniona w kategorii „Skuteczna komunikacja” .
Uroczysta gala odbyła się 15 listopada 2021 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
a wręczenie statuetek i dyplomów połączono z występami artystycznymi osób
z niepełnosprawnościami.
Organizatorem Konkursu jest Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach.
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aktualności i wydarzenia
Nowa platforma cyfrowa WSBiP

Platforma cyfrowa ekursy.pro jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym wirtualny dostęp do
specjalistycznych kursów on-line oferowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od dnia 23 listopada 2021 roku zainteresowane osoby mogą za
konkurencyjną cenę skorzystać z teoretycznych i praktycznych szkoleń, rozwijających wiedzę,
poszerzających umiejętności oraz ułatwiających zdobycie nowych kwalifikacji. Po ukończeniu
każdego kursu uczestnik otrzymuje certyfikat wystawiony przez organizatora (lub – w zależności
od rodzaju kursu – przez współorganizatorów). Platformę cechują: profesjonalizm, innowacyjność,
partnerstwo z licznymi instytucjami akredytującymi z kraju i zagranicy, wachlarz cenionych
ekspertów oraz 25-letnie doświadczenie Uczelni na rynku edukacyjnym.
W naszej ofercie znajdą Państwo kursy:
dr Monika Borek – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla dorosłych, dzieci, niemowląt
prof. Mariusz Jędrzejko – CYBERZABURZENIA – wpływ technologii cyfrowych na zdrowie dzieci
i młodzieży
dr Leszek Sykulski – Teoria gier w stosunkach międzynarodowych – kurs podstawowy
dr Leszek Sykulski – Teoria walki informacyjnej
Zapraszamy na naszą stronę:WWW.EKURSY.PRO
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Tydzień szpień w WSBiP
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przyłączyła
się do "Tygodnia szczepień " - ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Parlament Studentów RP
oraz Krajową Reprezentację Doktorantów. Od 16 listopada 2021 r. za pośrednictwem mediów
społecznościowych, strony internetowej oraz plakatów wywieszanych na terenie Uczelni,
zachęcano do szczepień przeciwko COVID 19 oraz prowadzono kampanię informacyjną.
Punktem kulminacyjnym akcji był dzień 20 listopada 2021 r., kiedy w WSBiP powstał punkt
szczepień. Dzięki współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, cała
społeczność akademicka, a także nasi bliscy oraz mieszkańcy miasta, mogli zaszczepić się
przeciwko COVID 19. Dostępne były wszystkie rodzaje szczepionek i można było przyjąć zarówno
pierwszą, jak i kolejne dawki.
Dawkę przypominającą, po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia przyjęli pracownicy WSBiP,
na czele z Rektorem dr. Pawłem Gotowieckim, Kanclerzem Agnieszką Winiarczyk oraz Dziekanem
Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Moniką Borek. Jak podkreślały panie pielęgniarki, uczelniany punkt
szczepień odwiedziło również dużo osób, które przyjęły pierwszą dawkę. Łączenie tego dnia
zaszczepiło się 50 osób.
Przypominamy, że nadal można szczepić się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, gdzie punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00
oraz w soboty i niedziele w godz. 8:00-13:00.
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Świąteczny Kiermasz Ciast
W dniach 27-28 listopada 2021 r. na terenie Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim odbył się Świąteczny Kiermasz Ciast akcja charytatywna zorganizowana przez Samorząd
Studencki WSBiP. Jak zwykle studenci nie zawiedli.
Serwowano kawę i herbatę, a wybór domowych ciast był
ogromny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
ozdoby świąteczne wykonane przez Sekcję Rzemiosła
Artystycznego UTW oraz przez studentów, dzięki czemu
zbierana kwota rosła z godziny na godzinę.
Aby zwiększyć atrakcyjność i umożliwić zebranie jak
największej sumy, na kiermaszu pojawił się Rycerz
Marcin, z którym, za drobną opłatą, można było robić
sobie zdjęcia.
Jak co roku cały dochód z kiermaszu zostanie
przekazany na cel charytatywny. W tym roku pieniądze
trafią na leczenie 4-miesięcznej Igi Kaczmarczyk, która
zmaga się z chorobą SMA.
Do akcji charytatywnej włączyły się władze uczelni,
studenci i słuchacze, wykładowcy, a także pracownicy
administracyjni WSBiP .
Dziękujemy za hojność wszystkim uczestnikom
kiermaszu
oraz
studentom
za
fantastyczne
przygotowanie akcji.
Druga edycja kiermaszu odbędzie się w weekend 4 - 5
grudnia. Serdecznie zapraszamy.
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biblioteka
Działania biblioterapeutyczne
W ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej na os. Pułanki, Biblioteka WSBiP wraz
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach filia w Ostrowcu Św. realizują projekt zajęć
z elementami biblioterapii pt. Książka jako pomocnik w radzeniu sobie z emocjami. Cotygodniowe
spotkania mają na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, panowania nad
emocjami, a tym samym wzmożenie równowagi emocjonalnej uczestników zajęć. Spotkaniom towarzyszy
książka w różnej postaci – tradycyjna, picture-book, pop-up, pomocna w uświadomieniu i zrozumieniu
emocji, które są w każdym z nas i z którymi nie zawsze sobie radzimy. Dzięki odpowiednio dobranym
tekstom, obrazom jesteśmy w stanie polubić wszystkie emocje i umiejętnie nad nimi panować.

Czytanie zbliża
14 listopada to Ogólnopolski Dzień Biblioterapii, święto ustanowione w rocznicę zarejestrowania
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które rozpoczęło działalność w 1997 roku.Tegorocznym
działaniom przyświecało hasło: „Czytanie zbliża. Biblioterapia w izolacji społecznej”. Dyrektor Biblioteki
WSBiP mgr Barbara Bakalarz-Kowalska jako członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
oddział w Krakowie promowała działania biblioterapeutyczne, książki, dobre słowa, które pomagają
w zrozumieniu współczesnego świata wśród słuchaczy Radia Ostrowiec w audycji „Synkopa Słowa”.
Izolacja społeczna jest narastającym wyzwaniem współczesnego świata. "Czytamy książki, by odkryć, kim
jesteśmy. To, co inni ludzie – prawdziwi, czy wymyśleni – robią i myślą, czują jest bezcennym
przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać". (Ursula K. Le Guin)
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 9 listopada 2021r. nr
37/2021 w sprawie miesięcznych kwot
poszczególnych
rodzajów
stypendiów
i zapomogi w semestrze zimowym w roku
akademickim
2020/2021,
wypłacanych
z funduszu pomocy materialnej dla studentów
WSBiP i jej filii w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie Rektora z dnia 22 listopada 2021r.
nr 38/2021 w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie wynagradzania WSBiP w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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zaproszenia
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