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aktualności i wydarzenia
dr Marek Świeca z Nagrodą dla ludzi kultury Kielc
W dniu 24 czerwca 2022 roku dr Marek Świeca otrzymał nagrodę Prezydenta Kielc za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w roku 2021.
Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury za 2021 rok rozpoczęło tegoroczne Święto Kielc. W tym roku wyróżnienia
otrzymało 11 osób.
dr Marek Świeca popularyzuje sztukę teatru, m.in. współredagował„Gazetę teatralną”,
wydawaną przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach. Po premierach studenckich
prowadził dyskusje z autorami i aktorami spektaklu.
W roku 2015 podjął współpracę z Teatrem Plastycznym „Sen” przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach, skupiającym niesłyszących, prowadzonym przez Tomasza Irskiego.
W Ostrowcu Świętokrzyskim, będąc Adiunktem w Katedrze Pedagogiki WSBiP, jest
inicjatorem współpracy uczelni z Biurem Wystaw Artystycznych, dzięki której studenci
mają okazję kontaktu ze sztuką współczesną. Studenci biorą tez udział w spektaklach
i warsztatach w kieleckich teatrach (w bieżącym roku w teatrze KUBUS w Kielcach).
W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości dr Marek Świeca pełni także funkcję
opiekuna Akademickiego Studenckiego Koła Naukowego.
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„Sixth Global International Studies Conference”: The „International” Around the
World: Multiple Voices, Alternative Orders”
W dniach 28 czerwca -1 lipca 2022 r. w Buenos Aires odbyła się hybrydowa konferencja
naukowa pt. „Sixth Global International Studies Conference”: The „International” Around
the World: Multiple Voices, Alternative Orders” - Szósta Globalna Konferencja Studiów
Międzynarodowych: „Międzynarodowe” Wokół Świata: Różnorodne Głosy, Alternatywne
Łady”. Organizatorem Konferencji był World International Studies Committee (Światowy
Komitet Studiów Międzynarodowych) – organizacja zrzeszająca uczonych badających
stosunki międzynarodowe z wszystkich kontynentów. Kongres odbył się w formie
hybrydowej i wzięło udział ok. 500 prelegentów ze wszystkich kontynentów. Wśród nich
znalazł się Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Przemysław Furgacz,
który wygłosił aż trzy referaty:
- The U.S.-China trade dispute of 2018-2021: The temporary difficulty or the first battle in
the era of global trade wars? (Amerykańsko-chiński spór handlowy 2018-21: Tymczasowa
trudność czy pierwsza bitwa w epoce globalnym wojen hadlowych?;
- U.S.-Chinese Arms Race in the Artificial Intelligence: The Competition for Domination of
the Future Battlefields and Global Economy (Amerykańsko-chiński wyścig zbrojeń
w sztucznej inteligencji: Rywalizacja o dominację na polach bitew i gospodarce globalnej
przyszłości);
- The U.S. Economic War Under the Donald Trump Administration (Wojna ekonomiczna
USA podczas administracji Donalda Trumpa).
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Delegacja WSBiP na Konferencji w Zakopanem
W dniach 1-3 czerwca w Zakopanem odbyła się X Konferencja Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, w której udział wzięła Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu dr Monika Borek oraz Kierownik Katedry Pielęgniarstwa WSBiP dr
Jolanta Kuzka.
Medycyna ratunkowa to dziedzina, która szybko i dynamicznie się rozwija, dlatego
aktualizowanie i poszerzanie wiedzy jest absolutną koniecznością. Sukces leczenia
w wielu przypadkach może zależeć od tego, czy znamy najnowsze wytyczne
i zalecenia oraz czy potrafimy wykorzystać nowoczesne technologie. Profesjonalna,
stale rozwijana wiedza ma moc ratowania życia. W ramach konferencji odbyły się
wykłady, sesje warsztatowe oraz prelekcje. W roli ekspertów znalazła się dr Monika
Borek – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego .
Dyskusje dotyczyły aktualnych problemów dotyczących kompetencji, kwalifikacji
pielęgniarki ratunkowej w perspektywie jej dalszego rozwoju.
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Prace remontowe

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim powoli
przekształca się w Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.
W miesiącu czerwcu odbyły się prace rewitalizacyjne budynków B i C mieszczących
się przy ulicy Akademickiej 12. Uczelnia z środków własnych pokryła koszty
wykonania termoizolacji oraz renowacji i malowania elewacji. Niebawem na
budynkach pojawi się nowa nazwa Uczelni oraz logo ANS.
Na efekt końcowy musimy poczekać do 1 października 2022 roku. Z tą datą zacznie
obowiązywać nowa nazwa Uczelni.
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Nowe kierunki studiów podyplomowych
Oprócz studiów licencjackich i magisterskich Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości oferuje szeroką gamę studiów podyplomowych z obszaru
bezpieczeństwa, ekonomii, nauk o zdrowiu, zarządzania oraz pedagogiki. Do oferty
studiów podyplomowych dołączyły dwa nowe kierunki Geoekonomia i Geohistoria,
które będą realizowane w formie on-line.
Wykładowcami są eksperci z Polski i zagranicy (Indii, Wielkiej Brytanii, Iranu,
Gruzji, Ukrainy, USA, Danii). Wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy
o dużym dorobku naukowym i akademickim, jak też specjaliści z dużym
praktycznym doświadczeniem zawodowym nabytym w rozmaitych polskich
i międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach.
Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim, a po zakończeniu słuchacze
otrzymają wspólny dyplom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz
Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego.
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biblioteka
Nowość wydawnicza
Nakładem Wydawnictwa WSBiP ukazała się książka „Bezpieczeństwo energetyczne
Polski w kontekście gazu łupkowego" autorstwa prof. Wiktora Adamusa. Książka wyszła
w serii: POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO.
Z recenzji: Temat publikacji jest bardzo ważny i szczególnie aktualny w obecnym czasie,
gdy Polska stoi wobec wielu wyzwań związanych z energetyką i przemysłem
energetycznym. (…) W pracy połączono problematykę bezpieczeństwa energetycznego
Polski z wpływem wydobycia gazu łupkowego na to bezpieczeństwo. Poruszane
zagadnienia zostały przestawione w kontekście międzynarodowym (…)
Książkę można kupić w Bibliotece WSBiP, księgarni akademickiej oraz poprzez serwis
allegro.

6

biblioteka
Podzieliliśmy się książką – podzieliliśmy się sercem
W maju i czerwcu w Bibliotece WSBiP trwał kiermasz książek, z którego dochód
przeznaczono na pomoc rodzinom w Ukrainie. Z oferty skorzystali studenci,
wykładowcy oraz mieszkańcy miasta. A było w czym wybierać – beletrystyka
(fantastyka, kryminały, romanse, powieści obyczajowe, historyczne), książki naukowe i
popularnonaukowe, albumy – zarówno książki nowe, jak i używane. Ceny były „na
każdą kieszeń” – od 50 groszy do 10 zł. Kwota uzyskana z kiermaszu – 1 802,50 zł–
zasiliła konto Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św., który od początku wojny
pomaga społeczności ukraińskiej. Bardzo dziękujemy darczyńcom książek oraz
kupującym, którzy otworzyli swoje serca, aby wesprzeć rodziny w Ukrainie.
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