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Konferencja Kół Naukowych

aktualności i wydarzenia
WSBiP Akademią Nauk Stosowanych
Miło nam poinformować o pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o nadaniu Wyższej
Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim statusu Akademii Nauk
Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.
Podwyższenie rangi WSBiP do stopnia akademii świadczy nie tylko o wysokim prestiżu wśród
szkół wyższych, ale także potwierdza wysoki poziom kadry dydaktycznej i jakości kształcenia
ostrowieckiej uczelni. To właśnie dzięki temu przeszliśmy pozytywnie przez procedurę
weryfikacji kryteriów niezbędnych do uzyskania statusu akademii.
Zmiana nazwy uczelni oraz podniesienie jej rangi to dla całej Społeczności Akademickiej
WSBiP powód do dumy i radości, ale także mobilizacja do dalszego rozwoju. Przyjmując imię
patrona prof. Józefa Gołuchowskiego, władze uczelni chcą tym samym uhonorować osobę
wybitną, polskiego myśliciela i filozofa żyjącego w XIX wieku i związanego z regionem
świętokrzyskim.
W związku z przekształceniem uczelni w akademię, czeka nas wiele zmian. Jedną z nich jest
logo, które prezentujemy poniżej.
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aktualności i wydarzenia
Pielęgniarstwo WSBiP studiami z przyszłością
Mamy kolejny sukces. Miło nam poinformować, że studia Pielęgniarstwo I stopnia znalazły się
wśród laureatów i otrzymały certyfikat VII 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. Komisja Certyfikacyjna doceniła Pielęgniarstwo WSBiP za wysoką jakość
nauczania, innowacyjność kierunku oraz profesjonalizm naszych wykładowców.
11 kwietnia w Pałacu Działyńskich, siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się
uroczysta gala 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z
Przyszłością”.
Nagrodę odebrali Rektor dr Paweł Gotowiecki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monika
Borek, Kierownik oraz Katedry Pielęgniarstwa dr Jolanta Kuzka.
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aktualności i wydarzenia
Współpraca ze Stowarzyszeniem Krzemienny Krąg
21 kwietnia 2022 r. w siedzibie WSBiP, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim i Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg podpisały
porozumienie o współpracy. Uroczystego podpisania porozumienia dokonali Rektor
WSBiP dr Paweł Gotowiecki oraz Prezes Stowarzyszenia Jarosław Kuba.
Strony zobowiązały się do współpracy, promocji wiedzy i wsparcia edukacji,
podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie naukowo-badawczym z obszaru
pedagogiki, socjologii, ochrony zdrowia, umożliwienia odbywania praktyk studentom
Uczelni w Stowarzyszeniu LGD Krzemienny Krąg oraz współorganizowania wydarzeń w
ramach Centrum Społecznościowego „Wymiennikownia”.
Pierwszą wspólną inicjatywą była akcja "Książka jak Witamina", której szczegóły znajdą
Państwo w dziale w aktualnościach i wydarzeniach Biblioteki (strona 7).
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aktualności i wydarzenia
Konferencja Kół Naukowych
Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się 31.
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowana
przez Centrum Nauki i Kultury UJK.
W Konferencji wzięło udział 11 ośrodków akademickich z całej Polski, w tym także studenci
z Ogólnoakademickiego Koła Naukowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.
Swoje wystąpienia zaprezentowali:
Patrycja Walkiewicz „Rola Bajki w życiu dziecka przedszkolnego”
Magdalena Pierzchała – Angielska i Marcin Bis „Haktywizm grupy Anonymous w kontekście wojny
Rosji przeciwko Ukrainie”
Agata Bulanda „Styl życia uczniów w szkole podstawowej w środowisku wiejskim”
Przy przygotowaniu referatów oraz podczas wystąpień na konferencji studentom towarzyszył
opiekun koła naukowego dr Marek Świeca.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych
i integracja studenckiego środowiska naukowego.
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aktualności i wydarzenia
Wycieczki szkolne w WSBiP
W kwietniu naszą Uczelnię odwiedziły dwie szkoły. Młodzież z klasy medialnej z Liceum
Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica wzięła udział w warsztatach z realizacji nagrań
studyjnych w Studiu Nagrań WSBiP. Podczas spotkania, pod okiem realizatora Rafała Romańskiego
oraz wychowawcy i polonisty Pana Wojciecha Szymańskiego uczennice nagrały spoty reklamowe dla
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, które będzie można usłyszeć w radiowych kampaniach
reklamowych w czerwcu i wrześniu.
W dniu 27 kwietnia 2022 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Pod okiem swojego opiekuna Pani Marzeny Szymczyk, a także
kadry dydaktycznej WSBiP z zainteresowaniem wzięli udział w zwiedzaniu oraz zajęciach dot.
prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych na symulatorach wysokiej i niskiej wierności w
Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSBiP. Podczas wizyty, uczniowie wzięli udział w
zajęciach na symulatorach odczuć starczych i sprzęcie VR poznając filozofię i zasady uniwersalnego
projektowania. Uczniowie zwiedzili także pracownię językową, bibliotekę oraz studio nagrań Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.
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biblioteka
Nowość wydawnicze WSBiP

W Wydawnictwie WSBiP w maju ukaże się kolejna publikacja w serii Polityka i Bezpieczeństwo. Tym
razem jest to monografia pt. Wywiad w wojnach hybrydowych, której autorem jest płk dr Krzysztof
Surdyk. Z recencji: „Autor pokazał zasadnicze aspekty współczesnego środowiska bezpieczeństwa
(zagrożenia, wyzwania, ryzyka, szanse) i jego wpływu na cel, formę, przebieg konfliktów i wojen
hybrydowych”. Książka bardzo aktualna, szczególnie w kontekście zawirowań współczesnego świata
i mechanizmów nim rządzących.
Książkę będzie można nabyć w księgarni akademickiej, która mieści się w Bibliotece WSBiP, jak
również w serwisie Allegro.

6

biblioteka
Książka jak Witamina
27 kwietnia w Bibliotece Pedagogicznej na os. Ogrody zainaugurowano cykl spotkań pod hasłem
„Książka jak Witamina”. Działanie jest efektem współpracy Biblioteki WSBiP w Ostrowcu Św.,
Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” i Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Św. Tematem
wiodącym pierwszego spotkania była „Radość pisania, radość czytania, radość słuchania”. W
sympatycznej atmosferze rozmawiano o ulubionych książkach, czytelnictwie, tworzeniu, emocjach
towarzyszących czytaniu (i nie tylko). Moderatorem spotkania była Barbara Bakalarz-Kowalska,
dyrektorka Biblioteki WSBiP, której towarzyszyli: Barbara Pawelec, kierowniczka BP filii w Ostrowcu
Św. oraz Jarosław Kuba, prezes LGD „Krzemienny Krąg”. Witaminom dla ducha, wymianie myśli,
rozmowom towarzyszyła witamina dla ciała w postaci świeżo wyciskanych soków, owoców i warzyw.
Kwietniowe spotkanie rozpoczęło cykl, który będzie kontynuowany w każdą ostatnią środę miesiąca i
będzie im towarzyszył motyw przewodni. Majowemu spotkaniu (25 maja) będzie towarzyszył temat
przewodni: „Książka na podryw”.
Spotkania są otwarte. Zapraszamy do spędzenia czasu w miłej, pełnej dobrej energii atmosferze.
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biblioteka
Podziel się książką, podziel się sercem
Od 6 maja przez cały miesiąc Biblioteka WSBiP zaprasza na kiermasz książek, z którego cały
dochód zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom w Ukrainie. Na kiermaszu będzie można kupić
książki nowe oraz używane, które biblioteka pozyskała od osób prywatnych i instytucji, wszystkie
w bardzo promocyjnych cenach. Warto przyjść, kupić dobrą książkę i tym samym wesprzeć
potrzebujących, uciekających przez wojną Ukraińców.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 4 kwietnia 2022 r.
nr 9/2022 w sprawie wskazania dokumentów
do aktualizacji w związku ze zmianą nazwy
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim na Akademię Nauk
Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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