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aktualności i wydarzenia
Nowy kierunek studiów WSBiP
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymała z Ministerstwa
Edukacji i Nauki pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na
kierunku Praca socjalna.
Fundamentem leżącym u podstaw kierunku Praca socjalna w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości jest założenie, że współczesny świat charakteryzuje się ogromną zmiennością,
w związku z czym generuje nowe problemy społeczne o coraz większej skali oddziaływania, na które
nowoczesny pracownik socjalny musi być w stanie szybko odpowiedzieć diagnozując sytuację oraz
adekwatnie i skutecznie działać. Dlatego właśnie zdecydowano o praktycznym wymiarze całego
kierunku, jednak z odpowiednią teoretyczną podstawą.
Efekty uczenia się będą odnosić się do dziedzin pedagogiki, socjologii, psychologii oraz ekonomii
i prawa. Opierając się na obowiązujących wytycznych dotyczących standardów kształcenia,
a jednocześnie uwzględniając współczesne trendy oraz wyzwania społeczne stojące przed polskim
społeczeństwem, program studiów zbudowano w taki sposób, by student sukcesywnie, z upływem
kolejnych semestrów, rozwijał kluczowe umiejętności, kompetencje oraz wiedzę. Uzupełnieniem
wybranych przez studentów specjalizacji (Gerontologia społeczna lub Wsparcie dla
niepełnosprawnych i ich rodzin) będą przedmioty pogłębiające ich wiedzę, umiejętności
i kompetencje. W ramach tych zajęć będą oni zgłębiać specyfikę problemów, wyzwań i potrzeb grup
nie tylko niepełnosprawnych, czy osób starszych, ale także osób uzależnionych i przestępców, jak
również wyzwań nowoczesności w postaci „nowych” uzależnień oraz cyberzaburzeń.
Rekrutacja na kierunek Praca socjalna ruszy już od maja 2022.
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Międzynarodowa Konferencja "Nowy, wielki kryzys"

Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze współczesnego świata nie tylko w wymiarze
ochrony zdrowia, ale także na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej. Zasięg
przestrzenny, liczba osób zakażonych i zmarłych, czas trwania oraz długotrwałe skutki
wywołane przez pandemię – porównywalne do recesji spowodowanej przez „wielki
kryzys” z lat 1929-1933 – pozwalają o niej mówić jako o wydarzeniu makrosystemowym.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Partnerzy,
wychodząc naprzeciwko potrzebom badawczym związanym z wielopłaszczyznową analizą
zjawiska pandemii COVID-19, pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych naukowców,
analityków, ekspertów, w szczególności z dziedziny medycyny, socjologii, ekonomii,
politologii, nauk o bezpieczeństwie, do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji
międzynarodowej Nowy „wielki kryzys". Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19,
która odbędzie się w dniach 12 - 13 maja 2022 r. W radzie naukowej konferencji znaleźli się
wybitni specjaliści, profesorowie z Polski, Mołdawii, Litwy, Grecji, Brazylii, Serbii, Węgier,
Czech, Nigerii, Rumunii i Ukrainy.
Wraz z nowym rokiem rozpoczęły się intensywne prace nad organizacją wydarzenia.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji został gen. broni prof. dr.
Anatol Wojtan. Bliższe szczegóły są dostępne na stronie https://konferencja.org.pl/
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Nowe badania profesora Mariusza Jędrzejki
Badania "Polskie dzieci śpią coraz krócej" zrealizował zespół
badawczy pod kierownictwem prof. Mariusza Jędrzejko, we
współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W zespole badawczym znaleźli się: mgr Agnieszka Taper,
dr Tomasz Kozłowski (redaktorzy naukowi), dr hab. prof. UTH
Agnieszka Saracen, dr Grażyna Kałamaga, dr Jan Malinowski,
dr Jarosław Bugajski, dr Małgorzata Chmielewska, dr Wojciech
Piestrzyński, dr Adam Szwedzik, Aleksandra Gmurska.
Badania objęły ponad tysiąc uczniów w wieku 10–18 lat, oraz
rodziców i nauczycieli i zrealizowane zostały metodą
ankietową na portalach społecznościowych w okresie 1.02.2021
– 15.12.2021.
Jak czytamy w raporcie z badań, bardzo wysoki odsetek
użytkowników deklaruje używanie technologii cyfrowych
powyżej 9 godzin: wśród 17-18-latków jest to blisko 88%, a 1516 latków nieco ponad 81,2%. Blisko 67% uczestników badania,
w tym ponad 93% w grupie ponad 14 lat ma te urządzenia cały
czas przy sobie, trakcie czasie snu. W weekendy używanie
smartfonów i innych narzędzi cyfrowych jest jeszcze bardziej
zaburzające. Młodzież w wieku powyżej 15 lat kończy
aktywność „cyfrową” po godz. 23.00 – deklaracje takie złożyło
ponad 85% uczniów, a po godzinie 24.00 blisko 74%.
Następstwem długiego korzystania z technologii cyfrowych
jest zmiana porannych nawyków dzieci i nastolatków.
Problemy ze wstawaniem rzutują na ich nawyki żywieniowe
oraz szkolną frekwencję. Większość respondentów ma
problemy ze wstawaniem i brakuje im czasu na spokojny
posiłek. Podobnie większość deklaruje używanie smartfonów
zaraz po przebudzeniu.
Jedna trzecia dzieci i nastolatków w Polsce śpi coraz krócej.
Eksperci zaznaczają, że dzieci w wieku 10–12 lat powinny spać
9–11 godzin na dobę, starsze od 8 do 10 godzin. Tymczasem "są
chronicznie niedospane", a Internet "kradnie" im czas.
Przekłada się to na problemy z poranną aktywnością, relacje
z domownikami oraz w coraz częściej wyniki edukacyjne.
Cały raport dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki
WSBiP www.wsbip.wsbip.edu.pl/biblioteka/ oraz na stronie
Uczelni https://www.wsbip.edu.pl/uczelnia/nauka-ibadania/publikacje-do-pobrania

3

aktualności i wydarzenia
Generał Anatol Wojtan w gronie Profesorów WSBiP
Na posiedzeniu Senatu, Rektor Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św. dr Paweł Gotowiecki nadał
Generałowi Anatolowi Wojtanowi tytuł
Profesora WSBiP.
Gen. broni w st. spocz. dr inż. Anatol
Wojtan to wieloletni nauczyciel akademicki
i Kierownik Katedry Bezpieczeństwa
Narodowego
WSBiP.
Doktor
nauk
wojskowych, były I zastępca szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, specjalista
w zakresie wojskowości, bezpieczeństwa
i polityki obronnej, teoretyk i praktyk
w zakresie planowania strategicznego,
planowania i programowania systemów
obronnych. Generał Anatol Wojtan posiada
znaczący
dorobek
naukowy
i publicystyczny.
Warto przypomnieć, że tytuł Profesora
WSBiP posiadają ponadto dr hab. Barbara
Kałdon, dr hab. Bożena Zboina, dr hab.
Wiktor Adamus oraz dr hab. Mariusz
Jędrzejko.
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Świąteczna pomoc
W dniach 27-28 listopada oraz 4-5 grudnia 2021 r. na
terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywał się Świąteczny
Kiermasz Ciast - akcja charytatywna zorganizowana
przez Samorząd Studencki WSBiP. Jak co roku cały
dochód z kiermaszu został przekazany na cel
charytatywny. W tym roku pieniądze trafiły na
leczenie 4-miesięcznej Igi Kaczmarczyk, która zmaga
się z chorobą SMA.
Dzięki hojności wszystkich uczestników kiermaszu
udało się zebrać kwotę 4564,38 złotych.
Świątecznej pomocy udzielili także studenci
Bezpieczeństwa Narodowego. W swoim gronie
zorganizowali pomoc dla domu dziecka. Za zebrane
pieniądze kupili najpotrzebniejsze rzeczy, które
osobiście przekazali podopiecznym z Niepublicznej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom"
w Denkowie.
Także w grudniu otrzymaliśmy puszkę od Sztabu
WOŚP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak co roku cała
Społeczność Akademicka mocno zaangażowała się
w zbiórkę, dzięki czemu zebraliśmy 1437,89 złotych.
Warto przypomnieć, że 30 finał WOŚP gra dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci.
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Ogólnouczelniane Koła WSBiP
W nowym roku akademickim w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości powstały dwa nowe
koła. 4 grudnia 2021 r. ukonstytuowało się Ogólnoakademickie Koło Naukowe WSBiP kontynuujące
dotychczasową działalność studenckiego ruchu naukowego. Koło dzielić się będzie na sekcje
tematyczne. Opiekunem został dr Marek Świeca – adiunkt w Katedrze Pedagogiki, znany animator
kultury, wychowawca i przyjaciel młodzieży.
Natomiast dla miłośników zwierząt powstał Akademicki Klub Przyjaciół Zwierząt WSBiP
„Zwierzęta w potrzebie”.
Celem klubu jest aktywizacja środowiska studenckiego w zakresie kształtowania właściwego
stosunku do zwierząt, działań na rzecz zwierząt, pogłębianie świadomości studentów na temat
potrzeb zwierząt, ich dobrostanu oraz dobrze rozumianej pomocy zwierzętom bezdomnym.
Kolejnym ważnym celem jest działalność na rzecz podniesienia świadomości dzieci i młodzieży
oraz innych członków społeczności lokalnej na temat dobrostanu zwierząt.
Opiekunem koła została dr Mirosława Parlak – Kierownik Katedry Pedagogiki.
Spotkania organizacyjne obydwu inicjatyw cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Życzymy powodzenia, intensywnej działalności oraz wspaniałych inicjatyw.
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biblioteka
Napisz list – zmień życie
Po raz dwudziesty Amnesty International namawia do pisania listów, które mogą zmienić ludzkie życie.
Akcja jest gestem solidarności wobec nękanych i represjonowanych ludzi z całego świata. Maraton
Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
(10 grudnia). Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Już w jego trakcie pojawiają się dobre wiadomości
– ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na apele, złe prawo jest zmieniane. Już po raz 6.
Biblioteka WSBiP włączyła się w akcję pomocy osobom niesłusznie skazanym, więzionym, których prawa
człowieka są łamane. Listy pisali: władze uczelni, studenci, wykładowcy, pracownicy administracji. Jak co
roku do maratonu pisania listów przyłączyli się również: dyrekcja i pracownicy CKU, słuchacze UTW oraz
wiele osób indywidualnych, które przyszły do Biblioteki WSBiP, aby poprzez napisanie listu pokazać
swoją solidarność z osobami nękanymi i niesłusznie więzionymi. W tym roku napisaliśmy 154 listy.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którym bliskie są wartości, takie jak: sprawiedliwość, wolność, swoboda
wyrażania poglądów, równość wobec prawa, wzajemny szacunek.
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Podsumowanie projektu
W styczniu miało miejsce podsumowanie projektu biblioterapeutycznego „Książka jako pomocnik
radzenia sobie z emocjami”, który realizowała Biblioteka WSBiP wraz z Biblioteką Pedagogiczną w
Ostrowcu Św. Odbiorcami projektu byli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy
Stowarzyszeniu „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.
Zajęcia służyły włączeniu społecznemu oraz rozwojowi osobowości dorosłych osób
niepełnosprawnych, wyzwoleniu emocji, kształtowaniu umiejętności ich rozpoznawania i nazywania.
Pomocą w tych działaniach były książki dostosowane do potrzeb i możliwości percepcyjnych
uczestników WTZ.
Urozmaicenie zajęć i wykorzystanie w nich zarówno literatury, jak i muzyki, choreografii, plastyki
oraz komputera sprawiło, że wzrastała aktywność ich uczestników. Na zakończenie wszyscy otrzymali
dyplomy oraz upominki (piłeczki antystresowe).
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 2 grudnia 2021 r. nr
39/2021 w sprawie kształcenia zdalnego
studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo.
Zarządzenie Rektora z dnia 6 grudnia 2021 r. nr
40/2021 w sprawie powołania Akademickiego
Klubu Przyjaciół Zwierząt w WSBiP.
Zarządzenie Rektora z dnia 17 grudnia 2021 r. nr
41/2021 w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na
pierwszy rok studiów w semestrze letnim w
WSBiP w roku akademickim 2021/2022.
Zarządzenie Rektora z dnia 13 stycznia 2022 r.
nr
1/2022
w
sprawie
wprowadzenia
regulaminów publikowania i udostępniania
informacji publicznej w WSBiP.
Zarządzenie Rektora z dnia 13 stycznia 2022 r.
nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w
Regulaminie Świadczeń dla Studentów WSBiP.
Zarządzenie Rektora z dnia 14 stycznia 2022 r.
nr 3/2022 w sprawie utworzenia w WSBiP
studiów I-go stopnia na kierunku Pedagogika profil
praktyczny
bez
komponentu
nauczycielskiego.
Zarządzenie Rektora z dnia 14 stycznia 2022 r.
nr 4/2022 w sprawie utworzenia w WSBiP
studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika profil
praktyczny
bez
komponentu
nauczycielskiego.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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