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Wizyta generała z Indii

aktualności i wydarzenia
Uczelniane obchody Dnia Pielęgniarek
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i
Położnych
w Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości odbyły się uroczyste obchody
organizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu
WSBiP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof
Ołownia, Dyrektor Naczelny Szpitala w
Ostrowcu Św. Tomasz Kopiec, Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w
Kielcach Ewa Mikołajczyk, Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności
Zawodowej
Agata
Roszewska, Naczelna Pielęgniarek Szpitala w
Ostrowcu Św. Joanna Góra, a także Rektor,
Kanclerz, pracownicy uczelni oraz wykładowcy i
studenci WSBiP.
Podczas uroczystości Rektor WSBiP dr Paweł
Gotowiecki wręczył odznaczenia resortowe
Ministerstwa Zdrowia. Odznakę „Za zasługi dla
Ochrony Zdrowia” otrzymali: Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu WSBiP dr Monika Borek,
wykładowcy: dr Małgorzata Cichońska, dr
Dorota Maciąg, dr Katarzyna Kucharska, mgr
Aleksandra Guzik oraz Przewodniczący
Samorządu Studenckiego Marcin Bis -policjant,
który odznaczył się w szeregu akcji ratowania
ludzkiego życia.
Swoje wykłady dla zaproszonych gości wygłosiła
dr Monika Borek pt. "Pielęgniarstwo WSBiP jakość i nowoczesność" dr Monika Borek oraz
mgr Agata Roszewska pt. "Samodzielność i
należyta staranność".
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Generał z Indii odwiedził WSBiP

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP dra
Przemysława Furgacza Ostrowiec Świętokrzyski odwiedził Gen. dyw. dr Rejendra
Singh Thakur.
Podczas swojej wizyty generał wygłosił dwa wykłady. Pierwszy skierowany dla
studentów pt. „Indian Space Program: Some Thoughts for Poland”, drugi dla
mieszkańców miasta pt. „Social media as an important tool to carry out information
warfare - Social media jako istotne narzędzia w prowadzeniu wojny informacyjnej”.
Tematyka wystąpień oraz bardzo interesująca sylwetka generała Rejedry Thakura,
który jest analitykiem bezpieczeństwa, wykładowcą akademickim oraz jednym z
twórców Indyjskiego Programu Kosmicznego, przyciągnęła tłumy słuchaczy do Auli
WSBiP.
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Kurs Pierwszej Pomocy
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
dniach 18 - 20 maja 2022 r. zorganizowała
bezpłatny kurs Pierwszej Pomocy. Głównym
celem
przedsięwzięcia
jest
przekazanie
mieszkańcom miasta niezbędnej wiedzy z
zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz
uświadomienie, jak ważna w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia jest szybka reakcja oraz
bezpieczeństwo. Podczas kursu, szczególny
nacisk kładziony był na zajęcia praktyczne, które
odbyły się będą w Monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznej WSBiP.
Zakres wiedzy i umiejętności, które uczestnicy
nabyli podczas 8 godzin kursu to: wzywanie
pomocy, łańcuch przeżycia - bezpieczeństwo
własne,
bezpieczeństwo
poszkodowanego,
miejsca
zdarzenia,
pozycja
bezpieczna,
resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby
dorosłej, dziecka, niemowlęcia, defibrylacja z
użyciem AED, pierwsza pomoc w zadławieniach
u osób dorosłych i dzieci, urazy i skutki urazów,
urazy narządu ruchu, rany, krwotoki,
krwawienia, oparzenia, wstrząs urazowy, nagłe
zagrożenia
zdrowotne
pochodzenia
wewnętrznego omdlenia, zawał mięśnia
sercowego, napad padaczki, udar mózgu.
Uczestnicy po ukończeniu kursu, otrzymali
certyfikaty. Kolejna edycja kursu Pierwszej
Pomocy zaplanowana została na miesiąc
czerwiec.
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Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
Studenci WSBiP aktywnie włączyli się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy. Podczas zjazdów na
terenie Uczelni trwała zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy materialnych dla mieszkańców Ukrainy
przebywających w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do wyznaczonych punktów trafiały niezbędne artykuły
spożywcze, chemiczne, a także koce, odzież, zabawki oraz przybory szkolne dla dzieci.
Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSBiP wraz z studentami kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe przekazali zebrane dary do Punktu Pomocy Wzajemnej zorganizowanego przez Fundację
Aktywnych Mam.
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Patronat honorowy WSBiP
W dniach 27-28 maja 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III Wł. Broniewskiego w Ostrowcu
Świętokrzyskim odbył się finał ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych
i
Wynalazczości. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 58 uczniów z całej Polski, z czego
województwo świętokrzyskie reprezentowało pięcioro uczniów. Wśród grona finalistów z całej
Polski znalazła się także uczennica Liceum Broniewskiego, Kornelia Mazur.
Patronat honorowy nad olimpiadą objęła Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Decyzją władz, WSBiP przekazało dla zwycięzców bony pieniężne w
kwotach 1000 złotych za zajęcie I. miejsca, 600 złotych za zajęcie II. miejsca oraz 400 złotych za
miejsce III. Nagrody z ramienia Uczelni wręczył płk w st. spocz. dr inż. Dobrosław Mąka.
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Rekrutacja strat
20 maja 2022 r. ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2022/2023. W ofercie Wyższej Szkoły
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim znajdują kierunki takie jak
Pielęgniarstwo I i II stopnia, Pedagogika I i II stopnia, Pedagogika wczesnoszkolna i
przedszkolna - studia jednolite magisterskie, Ekonomia studia I i II stopnia,
Bezpieczeństwo narodowe studia I i II stopnia, a także nowość w ofercie edukacyjnej studia I stopnia Praca Socjalna.
Oprócz studiów licencjackich i magisterskich WSBiP oferuje szeroką gamę studiów
podyplomowych z obszaru bezpieczeństwa, ekonomii, nauk o zdrowiu, zarządzania oraz
pedagogiki.
Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 46/2021 z dnia 21 maja 2021 rekrutacja potrwa do 30
września 2022.
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Nowości w ofercie WSBiP
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 maja 2022 r. Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości otrzymała zgodę na utworzenie kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
drugiego stopnia.
Na nowy rok akademicki przyjmujemy także zgłoszenia na studia licencjackie na
kierunku Praca socjalna.
Na platformie www.ekursy.pro pojawiły się dwie nowe propozycje kursów.
Mgr Ewelina Walus – DLACZEGO LEKI NIE DZIAŁAJĄ?
Kurs dotyczy bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii. Ekspercka wiedza, dzięki
której zrozumiesz jak prawidłowo aplikować leki i suplementy, jak unikać błędów i
niebezpiecznych połączeń a przede wszystkim jak osiągnąć pożądane efekty
terapeutyczne.
Mgr Mieszko Oziębłowski -POLIGRAF I BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI
Kurs omawia wykorzystanie instrumentalnych technik detekcji nieszczerości w
zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji. Ekspercka wiedza o skutecznym zastosowaniu
urządzenia jakim jest poligraf (wariograf) w systemie bezpieczeństwa osobowego.
Szczegóły i zapisy dostępne na stronie internetowej https://www.ekursy.pro/
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biblioteka
Tydzień Bibliotek - spotkanie z podróżnikiem i pisarzem
W ramach Tygodnia Bibliotek 2022, który przebiegał pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym
miejscu”, Biblioteka WSBiP wraz z Instytutem Kultur i Języków WSBiP zorganizowała spotkanie
autorskie z Markiem Łasiszem, pisarzem i podróżnikiem, ostrowczaninem. Marek Łasisz jest autorem
dwóch powieści „Dom Wilka” i „Fenomen”, oraz książki podróżniczej pt. „Wyspa Wielkanocna. Podróż
na koniec świata”. Właśnie o Rapa Nui w zajmujący sposób opowiadał Autor podczas piątkowej
prelekcji. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać posągi moa, jaskinie, kratery wulkanów, kwiaty
koralodrzewu i wiele fascynujących miejsc znajdujących się na Wyspie Wielkanocnej. Po spotkaniu
jeszcze długo trwała ożywiona dyskusja, zaś Autor z uśmiechem składał autografy na książkach.

8

biblioteka
Książka na podryw
Maj to miesiąc, kiedy przyroda budzi się do życia i my razem z nią. Otwieramy się na nowe doznania
(diety, ćwiczenia), postanowienia, spotkania, poznanie nowych ludzi, randki. Maj pobudza
wyobraźnię, w maju szczególnie mocno marzymy o miłości, bliskości, potrzebie wspólnego wyjścia z
kimś ważnym dla nas, ale również o zmianie, np. fryzury, chcąc się pokazać w nowej odsłonie.
Dlatego też majowe spotkanie z cyklu „Książka jak Witamina” odbyło się pod hasłem „Książka na
podryw”. Moderatorem spotkania była Barbara Bakalarz-Kowalska, dyrektorka Biblioteki WSBiP.
Rozmawialiśmy o książkach, które nas urzekły – historią, bohaterem, tytułem – i które „poderwały”,
poruszyły w nas głęboko ukrytą strunę. Książkach, które nas zmieniły wewnętrznie bądź zewnętrznie.
Rozmawialiśmy o scenach randkowych, które zapamiętaliśmy z książek. Czy jeszcze się podrywamy, a
jeśli tak – to jak? Od książki na podryw do relacji międzyludzkich niedaleka droga. Rozmawialiśmy o
współczesnych związkach. Czy związki „książkowe” mogłyby się sprawdzić w realnym życiu? Było z
pewnością romantycznie i nostalgicznie, poważnie i ubogacająco, a do tego bardzo zdrowo, bowiem
uczestnicy spotkania posilali się owocami, warzywami i świeżo wyciskanymi sokami. „Książka jak
Witamina” jest efektem współpracy Biblioteki WSBiP w Ostrowcu Św., Lokalnej Grupy Działania
„Krzemienny Krąg” i Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Św. Zapraszamy na kolejne spotkanie – 29
czerwca.
Spotkania są otwarte, skierowane do wszystkim poszukujących, chcącym się rozwijać, pobudzić,
rozmawiać o tym, co dzieje się wokół i w nas.
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Nadal czytamy książki
W dniach 26-29 maja 2022 r. odbyły się w Warszawie Targi Książki, które odwiedziła Barbara
Bakalarz-Kowalska, dyrektorka Biblioteki WSBiP. Rokrocznie targi książki przyciągają rzesze
czytelników, miłośników słowa pisanego, rysowanego (komiks), bibliofilów, ludzi łaknących spotkań z
pisarzami. Wydarzenie jest doskonałą okazją do zaprezentowania nowości wydawniczych,
nagradzanych książek, spotkań z autorami, prezentacji wydawnictw. Tegorocznym Gościem
Honorowym Targów była Norwegia. Motto literackiego wystąpienia Norwegii brzmiało „Marzenie jest
w nas” i pochodzi z wiersza norweskiego poety Olafa H. Hauge’a. Targi były okazją do
zaprezentowania szerokiej gamy współczesnej literatury norweskiej polskim czytelnikom. Oprócz
wielu bloków tematycznych, takich jak: „Czas dla dzieci”, „Czas dla młodego czytelnika”, „Czas dla
planety”, „Między nami”, „Czas na poezję” co godzinę na stoisku norweskim można było wziąć udział w
błyskawicznym kursie językowym „Nauka norweskiego w 15 minut”. Jak co roku targom książki
towarzyszy wiele wydarzeń literackich, m.in. konkurs na najlepsza książkę akademicką i naukową
ACADEMIA 2022. Takie wydarzenia, jak Targi Książki budzą optymizm i dają nadzieję, że – mimo
rozwoju technologii cyfrowej – książka była, jest i będzie ważnym nośnikiem wartości, a wiadomości
o jej śmierci są mocno przesadzone.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 13 maja 2022 r. nr
14/2022 w sprawie warunków wykonywania i
oceniania prac dyplomowych, przebiegu
egzaminów dyplomowych oraz sposobu
obliczania ostatecznego wyniku studiów
WSBiP.
Zarządzenie Rektora z dnia 19 maja 2022 r. nr
15/2022 w sprawie ustalenia zasad rekrutacji
na pierwszy rok studiów w WSBiP w roku
akademickim 2022/2023.

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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