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Geopolityka i Geostrategia studiami z przyszłością
Mamy kolejny sukces. Miło nam poinformować, że studia podyplomowe
„Geopolityka i Geostrategia” znalazły się wśród laureatów i otrzymały certyfikat VI
edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.
Co roku w konkursie wyróżniane są najbardziej innowacyjne i przyszłościowe
kierunki studiów I, II stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone przez polskie
uczelnie.
Studia „Geopolityka i Geostrategia” prowadzone są wspólnie z Międzynarodowym
Uniwersytetem Kaukaskim w językach polskim i angielskim, a wśród wykładowców
są cenieni eksperci polscy i zagraniczni. Patronat merytoryczny nad studiami
obejmuje Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Kierownikami studiów są: dr Leszek
Sykulski oraz prof. Vakhtang Maisaia.
Obecnie trwa nabór na III edycję studiów.
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Certyfikowany kurs
dla pracowników oświaty - Udzielanie Pierwszej Pomocy
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości wraz z Akademickim Centrum Kształcenia
Zawodowego organizuje certyfikowane kursy z Pierwszej Pomocy.
Kurs "Udzielanie Pierwszej Pomocy" przeznaczony jest dla pracowników oświaty i placówek
opiekuńczo- wychowawczych, żłobków i przedszkoli, trenerów sportowych pracujących
z dziećmi itp. Osoby zajmujące się na co dzień dziećmi powinny posiadać wiedzę jak właściwie
zareagować, gdy jeden z ich podopiecznych ulegnie wypadkowi.
Poruszane zagadnienia podczas szkolenia:
prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, zarządzanie na miejscu zdarzenia, stany
zagrożenia życia, zadławienie dziecka, utrata przytomności, postępowanie przy zatrzymaniu
oddechu, postępowanie z ciałem obcym w ciele dziecka, urazy kostno-stawowe, opatrywanie
zranień, krwotoków, oparzeń, zatrucia pokarmowe, ukąszenia, kleszcze, nagłe stany chorobowe
(padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny), resuscytacja krążeniowo oddechowa i użycie defibrylatora AED, apteczka pierwszej pomocy, komunikacja z dyspozytorem
ratownictwa medycznego.
Cena szkolenia obejmuje:
udział w szkoleniu, profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną, wykłady oraz ćwiczenia
praktyczne z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego, wydanie zaświadczeń o
ukończeniu szkolenia.
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Warsztaty o miłości
W piątek, tuż przed Walentynkami w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Św. odbyły się warsztaty pt. "Kochać jak to łatwo powiedzieć, czyli kilka słów o miłości..."
Spotkanie prowadziła psycholog Akademickiej Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Pani Anna Adamska - specjalista w zakresie Terapii par.
Walentynki były dobrą okazją, żeby zastanowić się, czym tak naprawdę jest miłość. Podczas
spotkania poruszono zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tego uczucia. Pomimo
pandemii frekwencja dopisała, a dla zgromadzonych zostały przygotowane niespodzianki
w postaci słodkich upominków oraz bonów na sesję Terapii par w Poradni.
Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przypominamy, że Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
świadczy usługi w postaci terapii, diagnozy, konsultacji i poradnictwa zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych.
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Komitet Honorowy Obchodów 25-lecia WSBiP
W związku z przypadającymi w tym roku Uroczystościami Jubileuszu 25-lecia WSBiP powstało nowe,
jubileuszowe logo WSBiP. Powołany został także Komitet Honorowy obchodów pod przewodnictwem prof.
dra hab. dra h.c. Bogdana Klepackiego, byłego rektora Uczelni .
W skład komitetu weszli przedstawiciele organu założycielskiego, byli rektorzy, znamienici wykładowcy,
pracownicy oraz przyjaciele uczelni.
Lista członków komitetu:
dr hab. Wiktor Adamus
prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
dr hab. Tomasz Bartoszewicz
mgr Stanisław Bobkiewicz
mgr inż. Wojciech Cholewiński
dr hab. Jerzy Doroszewski
dr hab. Anna Doliwa – Klepacka
prof. dr hab. Irena Fierla
prof. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
dr hab. Mariusz Jędrzejko
dr Zdzisław Kałamaga
dr hab. Barbara Kałdon
prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki- Przewodniczący
prof. dr hab. Karol Kukuła
prof. dr hab. Teresa Kulik
prof. dr Vakhtang Maisaia
prof. dr hab. Jurij Makar
prof. dr hab. Anna Marchewka

dr hab. Magdalena Mikołajczyk
prof. dr hab. Jerzy Nowocień
prezes mgr Józef Pazderski
gen. dyw. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Pietrzyk
prof. dr hab. Jerzy Piwek
dr hab. Halina Sekuła-Kwaśniewicz
prof dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
dr hab. Michał Spieszny
ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski
prof. dr hab. Michał Śliwa
dr hab. Barbara Ślusarska
dr hab. Gustaw Treliński
mgr inż. Józef Tyburczy
dr hab. Mariusz Wieczorek
gen. broni w st. spocz. dr inż. Anatol Wojtan
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
dr Izabela Zaborowska
dr hab. Bożena Zboina
prof. dr hab. Stanisław Żak
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Biblioteka WSBiP
CZASOPISMA ON-LINE W
BIBLIOTECE
Biblioteka uczelniana poszerzyła swoją ofertę w dostępie do czasopism online
o kilka nowych tytułów: „Business English Magazine”, „Ekonomista”,
„Samorząd Terytorialny”, „Służba Zdrowia” oraz „Wychowanie w Przedszkolu”.
Czasopisma można przeglądać po zalogowaniu się na stronach wydawców (login
i hasło dostępne w bibliotece). Istnieje możliwość pobierania artykułów w wersji
PDF. W ramach prenumeraty biblioteka otrzymała również dostęp do numerów
archiwalnych. Zachęcamy do korzystania.
Biblioteka WSBiP jest otwarta od poniedziałku do piątku (środa – prace
wewnętrzne) w godz. 9 – 16, w reżimie sanitarnym.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 11 lutego 2020r. nr
2/2021 dotyczy prowadzenia kursów online
przez WSBiP. W ofercie dydaktycznej WSBiP
wprowadza się kursy specjalistyczne mające
charakter
materiałów
audiowizualnych
zorganizowanych w moduły, prowadzone w
całości z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Zarządzenie Rektora z dnia 22 lutego 2020r. nr
3/2021 w sprawie miesięcznych kwot
poszczególnych rodzajów stypendiów
i zapomogi w semestrze letnim w roku
akademickim 2020/2021, wypłacanych
z funduszu pomocy materialnej dla studentów
WSBiP i jej filii w Ostrowcu Świętokrzyskim.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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