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aktualności i wydarzenia
Obchody 25-lecia WSBiP i Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022
W dniu 9 października 2021 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury, przy sali wypełnionej gośćmi,
oficjalnymi delegacjami, pracownikami oraz studentami, odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022. Wśród
obecnych tego dnia gości znalazły się m.in. delegacje zaprzyjaźnionych polskich i zagranicznych uczelni: UJK,
Staropolskiej Szkoły Wyższej, Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, Czerniowieckiego
Uniwersytetu Narodowego, Lwowskiego Medycznego Uniwersytetu Narodowego, Lwowskiej Akademii
Medycznej, Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego, Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi;
parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele samorządu gospodarczego i zawodowego, ludzie nauki.
Uroczystości rozpoczęła ceremonia przekazania sztandaru przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego Rektorowi WSBiP dr. Pawłowi Gotowieckiemu. Jak zaznaczył w
swoim przemówieniu Prezydent, sztandar ufundowany przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, stanowi wyraz
bliskich relacji łączących mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i społeczność akademicką WSBiP.
Po przywitaniu gości nastąpiła ceremonia odznaczeń zasłużonych pracowników i partnerów Uczelni wojewoda świętokrzyski dr Zbigniew Koniusz wręczył przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia
państwowe, zaś rektor Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczenia uczelniane. Złotym Krzyżem
Zasługi odznaczeni zostali: dr Małgorzata Cichońska, dr hab. Bożena Zboina oraz płk rez. mgr Stefan Suska.
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: dr Monika Borek, dr Dorota Maciąg, dr Izabela Zaborowska
oraz mgr Barbara Bakalarz - Kowalska. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: dr Leszek Sykulski oraz
dr Jakub Żak. Medalem 100-lecia odzyskania Niepodległości odznaczony został płk rez. mgr Stefan Suska.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski, dr hab. Barbara
Kałdon, dr Robert Krasowski, dr Władysław Strutyński, dr Sylwester Scisłowicz oraz mgr Barbara BakalarzKowalska. Specjalnie ustanowionymi statuetkami "Człowiek 25-lecia WSBiP" wyróżnieni zostali mgr Józef
Tyburczy oraz dr Zdzisław Kałamaga, zaś "Medalem 25-lecia WSBiP" - byli Rektorzy ostrowieckiej uczelni: prof.
dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki, prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, dr hab. Tomasz Bartoszewicz, dr hab.
Bożena Zboina, dr Izabela Zaborowska; wykładowcy: prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, prof. dr hab. Jerzy
Piwek, prof. dr hab. Teresa B. Kulik, dr hab. Magdalena Mikołajczyk, gen. dyw. w st. spocz. mgr inż. Andrzej
Pietrzyk, dr Tadeusz Dyrda; pracownicy administracji WSBiP: mgr Agnieszka Winiarczyk, mgr Justyna Osuch,
mgr Barbara Bakalarz – Kowalska, Ewa Kałuża, mgr inż. Marek Gawlik; Przyjaciele Uczelni: prof. dr hab. Jurij
Makar, honorowy prezes UTW Józef Pazderski, prezes UTW Matylda Niewójt, prof. dr Vakhtang Maisaia,
Tadeusz Kurek, poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Senator RP Jarosław Rusiecki, Prezydent Miasta Ostrowca Św.
Jarosław Górczyński, Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.
Podczas uroczystości najlepsi studenci otrzymali wyróżnienia rektora. Następnie studenci pierwszego
roku uroczyście złożyli ślubowanie na sztandar uczelni. Pieśń Gaudeamus Igitur odśpiewał Chór
Nauczycielski Coro Cantorum.
Wykład inauguracyjny na temat roli słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa wygłosił prof.
Henryk Skarżyński - światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i
otolaryngologii dziecięcej.
Uroczystość stanowiła centralny punkt obchodów toku jubileuszowego w WSBiP. Pomimo trwającej pandemii
charakteryzuje się on licznymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym i naukowym, skierowanymi w dużej
mierze do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
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aktualności i wydarzenia
Pierwszy Ostrowiecki Festiwal Kultury Winiarskiej i Piwnej
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości wraz
z Wydziałem Winiarstwa Międzynarodowego
Uniwersytetu Kaukaskiego, Sandomierskim
Stowarzyszeniem
Winiarzy
i
Polskim
Stowarzyszeniem
Piwowarów
Domowych,
zorganizowała Pierwszy Ostrowiecki Festiwal
Kultury Winiarskiej i Piwnej.
Wydarzenie poświęcone tematyce wina i piwa
składało się z wykładów, warsztatów oraz
ekspozycji, wraz z możliwością degustacji
wyrobów regionalnych.
Wykłady wygłosili dr Saba Kitiashvili: "The
georgian
viticulture
and
winemaking
technologies", dr hab. Magdalena Kapłan:
"Historia i stan aktualny winiarstwa na ziemi
świętokrzyskiej", Przemysław Szczepańczyk:
"Piwne mity, piwne style".
Warsztaty piwowarskie poprowadził Przemysław
Szczepańczyk, certyfikowany sędzia piwny.
Swoje wyroby eksponowali lokalni winiarze i
piwowarzy, m.in. Winnica Modła z Ostrowca
Świętokrzyskiego,
Winnica
Sandomierska,
Winnica Płochockich z Wilczyc, Winnica Nobilis
z Samborca, Winnica Avra z Szydłowa, Winnica
Nad Jarem z Samborca, Winnica CAROLUS
ze Szczeka, Winnica Fodymskich z Buska Zdroju,
Winnica PICAVEE ze Sroczkowa.
Wydarzenie
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem
mieszkańców
Ostrowca
Świętokrzyskiego i - jak liczą organizatorzy i
partnerzy - będzie kontynuowane w przyszłości.
Z drugiej strony, to także wyśmienita okazja do
zaprezentowania wiedzy eksperckiej w bardziej
popularnej formie i otworzenie murów uczelni
na szerokie kręgi społeczeństwa.
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aktualności i wydarzenia
Uczelniana delegacja na Międzynarodowej Konferencji w Czerniowcach
Rektor dr Paweł Gotowiecki wraz z mgr. Wiktorem
Możginem z Katedry Bezpieczeństwa po raz kolejny
odwiedzili Ukrainę. Tym razem brali udział w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej
400. rocznicy Wojny Chocimskiej na Uniwersytecie w
Czerniowcach.
Podczas uroczystości rektor wręczył Medal Komisji
Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki doc. Władysławowi Strutyńskiemu –
Prezesowi Związku Polaków na Bukowinie, kilkakrotnie
goszczącemu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uroczystość była także okazją do rozmowy z
Ambasadorem RP na Ukrainie Bartoszem Cichockim oraz
spotkania z przedstawicielami innych ukraińskich
uniwersytetów, które już wkrótce dołączą do oficjalnych
partnerów WSBiP .
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aktualności i wydarzenia
Zmiany w strukturze Uczelni
Z dniem 1 października 2021 r. nastąpiły zmiany w dotychczasowej strukturze uczelni. W miejsce
Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu zostały utworzone dwa wydziały: Wydział Pedagogiczny oraz
Wydział Nauk o Zdrowiu. Zmiana jest związana ze znacznym zwiększeniem liczby studentów na kierunku
Pielęgniarstwo oraz planami dalszego jego rozwoju. Dziekanem Wydziału Pedagogicznego została dr
Grażyna Kałamaga, dotychczasowa Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, zaś Dziekanem
Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monika Borek, dotychczasowa Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia
Medycznego.
W celu lepszej organizacji pracy administracyjnej powołany został Dział Organizacyjno-Prawny, w skład
którego wchodzą sekcje: Rektorat, Archiwum, Radca Prawny, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektorem Działu został płk rez. mgr Stefan Suska, dotychczasowy Pełnomocnik Rektora ds. Jakości
Kształcenia i Organizacyjno-Prawnych.
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aktualności i wydarzenia
WSBiP Drużyna Kacperka
W niedzielę 24 października na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin odbył
się bieg charytatywny "Dyniowy Bieg po Szczęście".

Zbiórka została

zorganizowana na rzecz Uczniów i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pieniądze zostaną przeznaczone

na dodatkowe

terapie wspomagające rozwój oraz na rehabilitację.
W biegu wzięło udział ponad 500 osób i uzbierano ponad 6500 złotych.
Pracownicy i studenci Wyższej

Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości licznie

włączyli się do akcji. W ekipie "WSBiP Drużyna Kacperka" biegło 20 osób. Na
szczególne gratulacje zasługuje Patryk Gębusia, który ukończył bieg na 1 kilometr
w pierwszej dziesiątce oraz studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe,
którzy pokonali dystans 5 kilometrów.
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aktualności i wydarzenia
Prelekcje dla studentów WSBiP "Wybieraj bezpieczną żywność"
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., w ramach prowadzonej
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność”, w dniach 22-23
października 2021 r. zorganizował prelekcje dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i
Przedsiębiorczości.
Celem kampanii jest uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka. Kluczowym przesłaniem akcji
promocyjnej jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych
wyborów żywieniowych.
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aktualności i wydarzenia
Rekrutacja WSBiP dobiegła końca

W dniu 29 października 2021 r. zakończyły się zapisy na studia pierwszego i drugiego
stopnia, studia pomostowe oraz jednolite magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo,
Pedagogika, Ekonomia oraz Bezpieczeństwo Narodowe.
Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek Pielęgniarstwo, gdzie na studia
licencjackie zapisały się 84 osoby, na magisterskie 177, natomiast na pomostowe zgłosiły się
34 osoby. Dużym powodzeniem cieszyły się także studia magisterskie na kierunku
Pedagogika, na które zapisały się 83 osoby, a na jednolite studia magisterskie 24.
Mimo iż rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym, warto
wspomnieć, że wraz z rozpoczęciem roku akademickiego ruszyły 4 tego typu studia
Największą popularnością nieustannie cieszy się "Geopolityka i Geostrategia", gdzie zapisały
się 34 osoby - jest to już 3. edycja tych studiów w ciągu roku. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także specjalistyczne studia podyplomowe o charakterze zawodowym:
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz
Rachunkowość.
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Biblioteka WSBiP
„Czytanie wzmacnia” – Noc Bibliotek 2021
Biblioteka WSBiP przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek i wraz z Miejską Biblioteką Publiczną i
Biblioteką Pedagogiczną zorganizowała ją pod hasłem „Pora na Topora”. Zaproszona młodzież z Zespołu Szkół
Nr 3 oraz III LO im. Wł. Broniewskiego wysłuchała krótkiej prelekcji połączonej z prezentacją twórczości
Rolanda Topora przygotowanej przez Barbarę Bakalarz-Kowalską, dyrektorkę Biblioteki WSBiP. Następnie
odbyła się gra biblioteczna, podczas której uczestnicy w oparciu o opowiadanie Topora przechodzili kolejne
stacje gry, rozwiązywali zagadki, zdobywali elementy, z których na koniec układali grafikę Rolanda Topora. Jak
na noc przystało, młodzieży towarzyszyły również Duchy, w które wcieliły się bibliotekarki. Po ukończeniu gry
był czas na czytanie, poczęstunek i projekcję filmu.
Tegoroczna ostrowiecka Noc Bibliotek z pewnością zostanie głęboko w pamięci jej uczestników – zarówno
młodzieży, jak i bibliotekarek. Jest to jeden z najlepszych sposobów promowania książki, czytania i zachęcania
do korzystania z biblioteki.

Praktyki wspomagane w uczelnianej bibliotece
Na przełomie września i października 2021 roku przez dwa tygodnie w progach biblioteki gościły uczennice z
Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. – Ania, Natalia i Paulina. Dziewczynki w ramach praktyk
wspomaganych uczyły się obsługi ksero, niszczarki, pomagały przy rozpakowywaniu paczek z książkami.
Zadbały również o czystość w czytelni, odkurzały regały z czasopismami, parapety i stoliki. Korzystały także z
nowego stanowiska tyfloinformatycznego, które zostało zakupione w ramach projektu „Uczelnia dostępna” dla
osób z dysfunkcjami słuchu i ruchu z programem udźwiękawiającym.
Uczennicom towarzyszyła Pani Małgorzata Stramowska – trenerka pracy wspomaganej.
Jest nam niezmiernie miło, że możemy pomóc osobom z niepełnosprawnością intelektualną nabyć
umiejętności, które mogą być dla nich przydatne na otwartym rynku pracy.
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Wydawnictwo WSBiP
Nowość wydawnicza
W Wydawnictwie WSBiP ukazała się kolejna publikacja w serii Ekonomia i Prawo. Tym razem to
monografia pt. Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego rozwoju
przedsiębiorstw w Polsce, której autorką jest dr Kamila Kowynia-Leśniak, adiunkt w Katedrze
Ekonomii WSBiP.
Z recenzji: „Podstawową zaletą (pracy) jest udowodnienie przydatności alternatywnych źródeł
finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem jest
ukazanie przez autorkę możliwości pozafinansowego wspierania przedsiębiorstw przez fundusze
VC/PE, dotyczących innowacyjnych działań badawczo-rozwojowych, czy też pomocy prawnej w
zakresie prawa podatkowego”.
Książkę można nabyć w księgarni akademickiej, która mieści się w bibliotece WSBiP.
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Akty prawne
Nowe Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora z dnia 1 października 2021r.
nr 27/2021 w sprawie dokonania zmian w
Zarządzeniu
dotyczącym
szczegółowych
obowiązków dziekanów wydziałów, kierowników
katedr oraz kierowników studiów podyplomowych
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie Rektora z dnia 1 października 2021r.
nr 28/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w
Regulaminie Studiów podyplomowych Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 7 października
2021r. nr 33/2021 w sprawie zmian miesięcznej
wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów
w roku akademickim 2021/2022 dla studentów
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 1 października 2021r.
nr 29/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w
Regulaminie wynagrodzenia w Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 7 października
2021r. nr 34/2021 w sprawie przyjęcia
Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 1 października 2021r.
nr 30/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu
Biblioteki
Wyższej
Szkoły
Biznesu
i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 7 października
2021r. nr 35/2021 w sprawie dokonania zmian w
Regulaminie
kształcenia
podyplomowego
pielęgniarek w WSBiP.

Zarządzenie Rektora z dnia 1 października 2021r.
nr 31/2021 w sprawie przekształcenia Wydziału
Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Zarządzenie Rektora z dnia 15 października
2021r.
nr
36/2021
w
sprawie
przyporządkowywania profesorów, adiunktów
do poszczególnych wydziałów, katedr oraz
jednostek ogólnouczelnianych w WSBiP w roku
akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Rektora z dnia 1 października
2021r. nr 32/2021 w sprawie nadania medali
"Zasłużony dla Wyższej Szkoły Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz statuetek "Człowiek 25-lecia WSBiP".

*wszystkie zarządzenia dostępne są
w rektoracie do wglądu zainteresowanych
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