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aktualności i wydarzenia
Profilaktyka zdrowotna pracowników WSBiP
W ramach projektu "Aktywny zdrowy pracownik"
pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
otrzymali wsparcie profilaktyki zdrowotnej.
Projekt realizowany jest w ramach Osi
priorytetowej RPSW 08.00 Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.02 Aktywne
i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 08.02.01
Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu
rynku pracy przez osoby w wieku aktywności
zawodowej .
W ramach wsparcia indywidualnego realizowane
są:
1. Doradztwo zawodowe
2. Konsultacje z psychologiem
3. Pakiet poszerzonych badań, w tym:
oznaczenie PSA dla mężczyzn,
usg piersi dla kobiet 40+,
badania indywidualne.
4. Indywidualne pakiety rehabilitacyjne
5. Indywidualne karnety na siłownię
6. Indywidualne karnety na basen
7. Profilaktyka chorób układu krążenia
8. Profilaktyka chorób nowotworowych
9. Profilaktyka uzależnień
W ramach wsparcia grupowego 21 i 28 kwietnia
zrealizowane zostały warsztaty z psychologiem
Danutą Smulczyńską na temat radzenia sobie ze
stresem.
23 kwietnia odbyły się zajęcia z lekarzem dr. n.
med. Jerzym Stanisławkiem na temat profilaktyki
chorób nowotworowych.
W związku z sytuacją pandemiczną spotkania
odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa.
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aktualności i wydarzenia
Oznakowanie terenu Uczelni
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości realizuje Projekt pt.
„WSBiP – uczelnia dostępna”. Celem projektu jest zrealizowanie
ścieżki MIDI, czyli osiągnięcie w uczelni znaczącego wzrostu
dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w sześciu
obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie
wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia
podnoszące świadomość niepełnosprawności.
Dzięki funduszom pozyskanym z projektu udało nam się
zlikwidować część barier architektonicznych, m.in. poprzez
oznaczenie terenu uczelni, instalację pętli induktofonicznych,
montaż dźwigu osobowego, platformy schodowej, dostosowanie
pomieszczenia BON i toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach oznakowania terenu, w całej Uczelni zamontowane
zostały tablice tyflograficzne naścienne, plany tyflograficzne
wewnętrzne i zewnętrzne, udźwiękowiony terminal informacyjny,
tablice dla słobowidzących nad drzwi, system wzywania pomocy
Call-Hear, system nawigacji YourWay, klamki
z napisami w alfabecie Braille’a, tabliczki stalowe na poręcz
schodów z napisami w alfabecie Braille’a i grawerem dla
widzących, pola uwagi, taśmy antypoślizgowe.
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aktualności i wydarzenia
Certyfikowane kursy on-line
Udzielanie Pierwszej Pomocy
W uczelnianym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz w uczelnianym Studiu
Nagrań trwają nagrania do kursów online dotyczące udzielania pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia u dorosłych, niemowląt i dzieci. Kursy te prowadzone są przez dr
Monikę Borek oraz mgr Aleksandę Guzik- osoby posiadające doświadczenie praktyczne w tym
zakresie, instruktorów MCSM oraz wykładowców WSBiP.
Kursy oparte są na wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji 2021 i dedykowane są przede wszystkim
dla osób bez wykształcenia medycznego, które z takimi przypadkami mogą zetknąć się w życiu
codziennym. Szczególny nacisk kładziony jest na wymiar praktyczny, zdając sobie sprawę, że
udzielanie pierwszej pomocy jest sytuacją stresową, a usystematyzowanie wiedzy w połączeniu z
umiejętnościami praktycznymi pozwoli na sprawną akcję ratunkową.
Szczególną uwagę zwrócono na grupę niemowląt i dzieci, ponieważ pierwsza pomoc udzielana
przez rodziców, opiekunów obarczona jest dużą dawką emocji, a sprawnie udzielona ma kluczowe
znaczenie w łańcuchu przeżycia.
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aktualności i wydarzenia
25 osób na 25-lecie WSBiP
Z okazji Jubileuszu w każdą środę na naszym profilu na Facebooku prezentujemy
sylwetki 25 osób związanych z WSBiP. Do tej pory zaprezentowaliśmy sylwetkę
prof. Bożeny Zboiny z Katedry Pielęgniarstwa, mgr Barbary Bakalarz - Kowalskiej
- Dyrektor Biblioteki WSBiP, dra Sylwestra Scisłowicza z Katedry Pedagogiki oraz
dra Arkadiusza Chudzika z Katedry Ekonomii. Sylwetki kolejnych osób niech
pozostaną tajemnicą, którą będziemy dla Państwa odkrywać co tydzień.
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aktualności i wydarzenia
dr Agnieszka Kurosad Konsultantem Wojewódzkim
W dniu 22 kwietnia Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wręczył akty powołania dla nowych
konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia.
Miło nam poinformować, iż konsultantem w dziedzinie farmacji klinicznej została dr n. med. i n. o zdr.
Agnieszka Kurosad, adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa WSBiP oraz kierownik apteki szpitalnej w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Powoływani na pięcioletnią kadencję konsultanci wojewódzcy są istotnym elementem nadzoru
specjalistycznego, a celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów
w opiece medycznej. Konsultantów powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.
Cała Społeczność Akademicka składa gratulacje.
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aktualności i wydarzenia
Nowa pomoc psychologiczna Poradni
Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Św. została
stworzona z myślą o pomocy osobom potrzebującym.
Pomoc adresowana jest zarówno do dzieci, jak i młodzieży. Poradnia działa w obszarze
poradnictwa, terapii oraz diagnozy, które skierowane są zarówno dla maluchów w ramach
Wczesnego Wspomagania Rozwoju, jak i dzieci starszych, młodzieży oraz dorosłych. Zespół
psychologów i terapeutów udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej związanej z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży.
Tym, co wyróżnia Poradnię jest profesjonalne i indywidualne podejście do nowych problemów
oraz trudności towarzyszących osobom wymagającym pomocy. Dlatego też zakres działań
i oferowanej przez placówkę pomocy ciągle się poszerza.
W dobie trudnych dla wszystkich czasów koronawirusa, Poradnia przygotowała nowy cykl
spotkań terapeutycznych oraz pomocy psychologicznej dla osób cierpiących na "nową chorobę
cywilizacyjną" - życie w cieniu pandemii.
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Biblioteka WSBiP
Nowe czasopisma wydawane przez WSBiP
W roku 2021 ukaże się pierwszy numer Central Euroean Nursing Review międzynarodowego czasopisma pielęgniarskiego stworzonego przez Katedrę
Pielęgniarstwa WSBiP. Redaktorem naczelnym czasopisma została dr n. med.
Monika Borek, a wśród członków rady naukowej nie brakuje sław medycznych,
takich jak prof. Zbigniew Lew- Starowicz. Czasopismo będzie ukazywać się
wyłącznie w języku angielskim, początkowo jako rocznik.
WSBiP biorąc odpowiedzialność za rozwój badań nad naszą "ostrowiecką małą
ojczyzną" rozpoczyna także wydawanie Rocznika Ostrowieckiego. Czasopismo to
będzie gromadzić teksty z zakresu archeologii, historii, prasoznawstwa, socjologii,
politologii , kulturoznawstwa, powiązane wspólnym ostrowieckim mianownikiem.
Redaktorem naczelnym periodyku został mgr inż. Andrzej Broda, były Komendant
Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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Biblioteka WSBiP
Konkurs - Zabawa literacka
Z

okazji XVIII Tygodnia Bibliotek
zapraszamy do udziału w zabawie
literackiej na napisanie krótkiego utworu
poetyckiego
(np.
fraszka,
limeryk)
nawiązującego do hasła tegorocznego
Tygodnia Bibliotek „Znajdziesz mnie w
bibliotece”.
Organizatorami konkursu są: Biblioteka
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św. oraz Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach filia
w Ostrowcu Św.
Adresatem jest każdy, kto ma fantazję
i ochotę na zabawę słowem.
Ogólnopolskie Tygodnie Bibliotek popularyzują zarówno biblioteki jako miejsca
przechowywania i wypożyczania książek na różnych nośnikach, jak również
promują czytelnictwo tradycyjne i nowe media. Są również miejscem spotkań
z autorami, artystami i miłośnikami książek, a w ostatnich latach również miejscem
zabawy z książką w roli głównej. Cóż więc możemy znaleźć we współczesnej
bibliotece? Ciekawi nas Wasze spojrzenie na współczesną bibliotekę ujęte
w krótkiej formie poetyckiej.
Kryteria oceny:
·pomysłowość
·zastosowanie krótkiej formy poetyckiej
Utwory (jedna osoba może przesłać maksymalnie dwa teksty) należy przesłać drogą
mejlową na adres: biglowna@wsbip.edu.pl do 30 maja 2021 r. z podaniem imienia
i nazwiska autora (w przypadku ucznia również klasy i nazwy szkoły) oraz numeru
telefonu, bądź dostarczyć osobiście do Biblioteki WSBiP ul. Akademicka 12 (blok C
parter) w zaklejonej kopercie z hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Na zwycięzców czekają sympatyczne nagrody. Zapraszamy do zabawy !
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 1 marca 2021r. nr
4/2021
w
sprawie
organizacji
zajęć
dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim od marca do września 2021.
Zarządzenie Rektora z dnia 2 marca 2021r. nr
5/2021 w sprawie
zasad poddawania
procedurze sprawdzania prac dyplomowych w
WSBiP.
Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2021r. nr
6/2021 w sprawie utworzenia w filii WSBiP w
Limanowej studiów I stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo - profil praktyczny.

Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2021r.
nr 9/2021 w sprawie utworzenia w WSBiP
studiów I stopnia na kierunku Praca Socjalna
- profil praktyczny

Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2021r. nr
7/2021 w sprawie utworzenia w filii WSBiP w
Miechowie studiów I stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo - profil praktyczny.

Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2021r.
nr 10/2021 w sprawie utworzenia w WSBiP
studiów I stopnia na kierunku Pedagogika profil praktyczny

Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2021r. nr
8/2021 w sprawie utworzenia w filii WSBiP we
Włoszczowie studiów I stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo - profil praktyczny.

Zarządzenie Rektora z dnia 16 marca 2021r.
nr 11/2021 w sprawie utworzenia w WSBiP
studiów II stopnia na kierunku Pedagogika profil praktyczny
Zarządzenie Rektora z dnia 9 kwietnia 2021r.
nr 12/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu
Monoprofilowego Centrum
Symulacji
Medycznej im. prof. Macieja Latalskiego w
WSBiP.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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