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Z ŻYCIA UCZELNI
I.

P O D S T A W Y P R A W N E I S T R U K T U R A W S B IP

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utwo
rzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r. Jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwo
wych pod numerem 82.
Dewizą WSBiP jest „wprzódy wiedza, potem dyplom” i „semper in altu m ” (ciągle wzwyż).
W 2001 roku, w świetle rankingów ogólnopolskich, WSBiP jest naj
lepszą ekonomiczną uczelnią niepaństwową w regionie, zajmuje ponad
to pierwsze miejsce wśród uczelni niepaństwowych wśród miast, które nie
są lub nie były miastami wojewódzkimi (ranking tygodnika „Wprost” oraz
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”).
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości kształci (studia dzienne
i zaoczne) na następujących kierunkach:
1. Ekonomia
2. Fizjoterapia
3. Geodezja i kartografia
4. Pedagogika
5. Pielęgniarstwo
6. Politologia
7. Wychowanie Fizyczne
W ramach kierunku Ekonomia - na Wydziale Ekonomicznym istnieją
następujące specjalności:
Menedżerska - kształci fachowców w zakresie zarządzania oraz kie
rowania małymi i średnimi przedsiębiorstwami; finansów i rachunkowość
i samorządu terytorialnego.
Ekonomiczno - Prawna - kształci ekonomistów specjalizujących się
w zakresie funkcjonowania prawa w gospodarce (głównie z punktu widze
nia przedsiębiorstwa).
Integracja Europejska - kształci w zakresie integracji Polski z Unią Eu
ropejską.
Ekonomiczno - Informatyczna - kształci ekonomistów specjalizujących
się w zakresie informatyki w przedsiębiorstwie.
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Na kierunku Fizjoterapia kształceni są specjaliści w zakresie kinezyte
rapii, fizykoterapii i masażu leczniczego.
Na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone są studia inżynier
skie po ukończeniu których absolwent będzie posiadał ugruntowaną wiedzę
w zakresie geodezji i kartografii oraz przygotowanie do realizowania naj
ważniejszych prac pomiarowych.
W ramach kierunku Pedagogika - na Wydziale Pedagogicznym - ist
nieją następujące specjalności:
pedagogika opiekuńcza i praca socjalna;
pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień;
pedagogika społeczna i pomoc psychologiczno - pedagogiczna;
pedagogika mediacji społecznej.
Na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są studia licencjackie, po
ukończeniu których absolwent otrzymuje wiedze i umiejętności niezbędne
do realizacji profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.
W ramach kierunku Politologia - na Wydziale Politologicznym - istnie
ją następujące specjalności:
integracja europejska;
administracja publiczna;
lokalna polityka bezpieczeństwa
polityka informacyjna i dziennikarstwo prasowe
W ramach kierunku Wychowanie Fizyczne - na Wydziale Wychowa
nia Fizycznego - istnieje specjalność:
nauczyciel wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną;
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości kształci na poziomie
studiów licencjackich (trzyletnie studia zawodowe) i inżynierskich (3,5
letnie studia zawodowe). Absolwenci WSBiP otrzymują dyplomy ukoń
czenia studiów wyższych z tytułem licencjata lub inżyniera oraz pra
wo do studiów magisterskich na zasadzie konkursu dyplomów. Uczelnia
zapewnia absolwentom prawo do kontynuacji studiów magisterskich.
Absolwenci kierunku ekonomia mogą odbywać uzupełniające studia magi
sterskie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,
absolwenci pozostałych kierunków - w siedzibie Uczelni w Ostrowcu Św.
na zasadzie porozumienia z innymi uczelniami oraz na wszystkich innych
uczelniach w Polsce.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości posiada także szeroką
gamę studiów podyplomowych na wszystkich kierunkach studiów.
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a/ Wydział Ekonomiczny:
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczości (dwa semestry)
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów (trzy semestry)
Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością (dwa semestry)
Studia Podyplomowe Nauczania Informatyki i Technologii Interneto
wych
Studia Podyplomowe Zarządzania Nieruchomościami
b/ Wydział Politologiczny:
StudiaPodyplomowewZakresie Wiedzy oSpołeczeństwiei Wychowa
nia w Rodzinie (dwa semestry)
Studia Podyplomowe Reklamy i Public Relations (dwa semestry)
StudiaPodyplomowe Stosunków Między narodowych (dwa semestry)
W WSBiP powstała również Akademia Lokalna Cisco której ideą jest
możliwość wydawania honorowanych na całym świecie certyfikatów, po
twierdzających znajomość poszczególnych modułów informatycznych.
Ponadto pod patronatem WSBiP funkcjonuje 3 - letnie Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim o specjalno
ściach: anglistyka (nadzór naukowy - Uniwersytet Jagielloński) i germanistyka (nadzór naukowy- Uniwersytet Rzeszowski.
****
Programy studiów w WSBiP oparte są na najlepszych i sprawdzonych
wzorcach stosowanych w uczelniach amerykańskich, niemieckich i pol
skich. Programy i jakość studiów w WSBiP nadzoruje jej Rada Programo
wa, w skład której wchodzą:
dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej;
dr Ryszard Bugaj - Polska Akademia Nauk;
dr Włodzimierz Cimoszewicz - b. premier RP; Minister Spraw Zagra
nicznych;
dr Eugeniusz G orczyca- Sekretarz Generalny Fundacji Współpracy
Polsko - Niemieckiej;
dr Henryk Goryszewski - b. wicepremier RP, poseł do Sejmu RP;
prof. zw .drhab. Adam Jam róz-rektor Uniwersytetu w Białymstoku;
Sekretarz Stanu MEN;
prof. zw. drhab. Bogdan K lepacki-b. rektor WSBiP w Ostrowcu Sw.,
konsultant Prezydenta RP ds. rozwoju rolnictwa i obszarów wiej
skich;
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prof. zw. dr hab. Zbigniew M. Klepacki - b. rektor Wyższej Szkoły
Handlowej w Warszawie, rektor W SBiP w Ostrowcu Św.;
Henryk K rekora-prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Staracho
wice” ;
prof. zw. dr hab. Władysław M arkiewicz - czł. Rzecz. PAN, b. W ice
prezes Polskiej Akademii Nauk;
prof. zw. dr hab. Longin Pastusiak - Marszałek Senatu RP;
prof. zw. dr hab. Walerian Sanetra - sędzia Sądu Najwyższego;
dr Edw ard S z w arc-p rezes Zarządu „Instal - E xport” S.A. w W ar
szawie;
dr Grzegorz W ojtow icz-członek Rady Polityki Pieniężnej, b. Prezes
NBP;
prof. zw. dr hab. Janusz Zdebski - b. rektor Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie.
****

W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. za
trudnionych jest 198 osób w tym: 38 profesorów, 17 docentów, 34 doktorów
oraz 109 innych nauczycieli akademickich (asystenci, lektorzy, instrukto
rzy). Oprócz własnej kadry, nauczyciele akademiccy rekrutują się z takich
ośrodków, jak:, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uni
wersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski UMCS w Lublinie, AW F
w Krakowie, AWF w Katowicach, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
i Akademia Świętokrzyska w Kielcach.
Ponadto WSBiP organizuje wykłady monograficzne większości człon
ków Rady Programowej oraz prezesów niektórych spółek i banków.

Specyfiką studiów na kierunku Ekonomia jest duża ilość przedmiotów
praktycznych, rozbudowane zajęcia z informatyki i języków obcych.
Studenci m ają również możliwość uzyskania dodatkowego dyplomu (tzw.
First Certificate) z języka obcego, wydawanego przez uczelnię angielską
lub niemiecką. Konsultantem naukowym specjalności Ekonomiczno
- Informatycznej jest prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz - rektor AGH
w Krakowie.
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INFRASTRUKTURA
WSBiP posiada 5 budynków, a w nich 9 auli (1 aula na 300 osób, 1 aulę
na 250 osób, 4 aule po 220 miejsc, 3 aule po 177 miejsc), 37 sal ćwiczenio
wych, 4 laboratoria komputerowe (każde po 17 komputerów, nowoczesna
lokalna sieć komputerowa, stałe łącze internetowe), 5 laboratoriów języko
wych (każde po 23 miejsca), biblioteka (50 tys. woluminów) i dwie czytel
nie na 130 osób z dostępem do sieci internetowej.
WSBiP posiada też własny akademik (łączna ilość miejsc do dyspozycji
studentów - 500).
II .

K R O N IK A W SB IP

- 19.03.1996r.

- 1.09.1996r.
- 28.09.1996r.

- decyzja Ministra Edukacji Narodowej
o utworzeniu Wyższej Szkoły Biznesu
w Ostrowcu Świętokrzyskim (kierunek
Ekonomia);
- powołanie na rektora WSB
prof. dr. hab. Zbigniewa M. Klepackiego;
- pierwsza inauguracja (rok akademicki 1996/97);

- 1.10.1996r.

- uruchomienie dwóch wydziałów:
menedżerskiego i biznesu międzynarodowego;

- 2.10.1996r.

- przekazanie WSB przez władze miasta
Ostrowiec Św. budynku przy SP nr 7,
na Os. Pułanki 28 (obecny blok B);

- 16.06.1997r.

- decyzja Ministra Edukacji Narodowej
o utworzeniu dwóch nowych kierunków
- pedagogiki i wychowania fizycznego oraz
o zmianie nazwy uczelni na Wyższą Szkołę
Biznesu i Pedagogiki;

- 29.08.1997r.

- przekazanie WSBiP przez władze miasta
Ostrowiec Św. wolnostojącego budynku,
na Os. Pułanki 52 (obecny blok A);

- 1.09.1997r.

- powołanie na rektora WSBiP
prof. dr hab. Franciszka Ryszki;
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- 27.09.1997r.
- 1.10.1997r.

- inauguracja roku akademickiego 1997/98;
- uruchomienie nowych wydziałów:
ekonomiczno - prawnego, wychowania
fizycznego i pedagogicznego;

- 13.02.1998r.

- powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wyższej Szkoły Biznesu i Pedagogiki
w Ostrowcu Św.;

- 31.03.1998r.

- śmierć prof. dr hab. Franciszka Ryszki,
rektora WSBiP;

- 14.05.1998r.

- decyzja M inistra Edukacji Narodowej
0 utworzeniu dwóch nowych kierunków: socjologii
1 politologii, oraz o zmianie nazwy uczelni na W yż
szą Szkolę Biznesu i Przedsiębiorczości;

- 23.05.1998r.

- wystawa w W SBiP rzeźby Jarosława Edwarda
Gryzą, studenta II-ego roku ekonomii;

- 22.05.1998r.

- pierwsze Juwenalia;

- 24.06.1998r.

- konferencja naukowa zorganizowana
we współpracy WSBiP z Wyższą Szkołą Zarządza
nia i Marketingu w W-wie, Wyższą Szkołą Adm i
nistracji i Biznesu w Gdyni oraz Wyższą Szkołą
Kupiecką w Zgierzu; nt.: ’’Wybrane kierunki
dostosow. Polski do członkostwa w UE”;

- 1.09.1998r.

- powołanie na rektora WSBiP
prof. dr hab. Bogdana Klepackiego;

- 1.09.1998r.

- przekazanie WSBiP przez władze miasta
Ostrowiec Św. Budynku przy PS nr 7,
na Os. Pułanki 28 (obecny blok C);

- 1.09.1998r.

- przejęcie od miasta budynku hotelowego przy ul.
Samsonowicza 15, z przeznaczeniem
na akademik studentów WSBiP;

- 1.10.1998r.

- uruchomienie nowych wydziałów: ekonomiczno
- informatycznego oraz socjologicznego;

- 3.10.1998r.

- Inauguracja roku akademickiego 1998/99;
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- 8,9.12.1998r.

-Konferencja naukowa organizowana pod patrona
tem W SBiP przez Stowarzyszenie EGO nt. „Jedno
lite strategie profilaktyczne”;

- 19.02.1999r.

- ogólnopolska konferencja naukowa
w Ostrowcu Św. Nt. „Szanse i zagrożenia wynika
jące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” ;

- 1.03.1999r.

- wystąpienie do MEN z wnioskiem
0 uruchomienie nowego kierunku studiów
- Elektrotechnika (Wydział Automatyki
1 Technik Komputerowych);

- 20.11,1998r.

- otrzęsiny pierwszego roku studentów WSBiP;

- 18.04.1999r.

- II miejsce reprezentacji WSBiP w Ostrowcu Św.
w turnieju drużynowym kobiet Mistrzostw Polski
Uczelni Niepaństwowych w Tenisie Stołowym,
w Warszawie;

- 1.05.1999r.
- 13-15.05.1999r.

- 15.05.1999r.

- „Bal Półmetkowy” studentów Wydziału
Pedagogicznego WSBiP;
- zorganizowanie przez AZS WSBiP
w Ostrowcu Św. Mistrzostw Polski Uczelni
Niepaństwowych w Piłce Nożnej;
- pierwszy Bal Absolwentów WSBiP
w Ostrowcu Św.;

-2.10.1999r.

-uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/
2000;

- 2.10.1999r.

- „Otrzęsiny” pierwszego roku;

- 11.03.2000r.
-14,15.05.2000r.

- „Półmetek” drugiego roku;
- Pierwszy Rajd Studencki;

- 20.05.2000r.

- Juwenalia 2000;

- 30.09.2000r.

- inauguracja roku akademickiego 2000/2001;

-15-21.10.2000r.
- 23.11,2000r.

- delegacja studentów z Ukrainy;
- „Otrzęsiny” pierwszego roku;
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- 2.02.200lr.

- „Połowinki” drugiego roku;

- 26.03.2001r.

- Otwarte seminarium z zakresu upowszechniania
wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli na temat
„Patologie społeczne w środowisku wychowaw
czym, jako źródło problemów wychowawczych w
szkole oraz zadań w działalności profilaktycznej
na terenie szkoły” zorganizowane przez wydział
pedagogiczny;

- 24.04.2001r.

- „Bal Absolwenta”;

- 29.04.200lr.7.05.2001r.

- W yjazd studentów W SBiP na Ukrainę;

- 21.05.200lr.

- Otwarte seminarium z zakresu upowszechniania
wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli na temat
„Uwarunkowanie optymalizacji programów dzia
łalności wychowawczej w szkole” zorganizowane
przez wydział pedagogiczny;

- 14.08.2001 r.

- Decyzja M inistra Edukacji Narodowej
o utworzeniu studiów uzupełniających magister
skich na kierunku ekonomia;

- 27.09.2001r.

- Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
o utworzeniu wyższych studiów zawodowych na
kierunku „fizjoterapia”;

- 28.09.2001r.

- Inauguracja roku akademickiego 2001/2002;

- 16.11.200lr.

- „Otrzęsiny” pierwszego roku;

- 23.11.200lr.

- „Zaduszki studenckie” ;

- 29.11.200lr.

- „Andrzejki studenckie” ;

- 5-6.03.2002r.

- Otwarte seminarium z zakresu upowszechniania
wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli na temat
„Idea integracji w nowych strukturach edukacyj
nych - szanse i zagrożenia” zorganizowane przez
wydział pedagogiczny;
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- 20.03.2002r.

- 2.04.2002r.
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- Konferencja metodyczno-szkoleniowa
dla trenerów i instruktorów piłki nożnej
oraz nauczycieli wychowania fizycznego;
- Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
o utworzeniu wyższych studiów zawodowych
na kierunku informatyka;
- Powołanie zarządzaniem Rektora Centrum
Integracji Europejskiej;

- 12.04.2002r.

- Uroczyste otwarcie Centrum Integracji
Europejskiej;

- 12-13.04.2002r.

- Konferencja metodyczno-szkoleniowa
dla nauczycieli szkół średnich na temat
„Integracja Europejska”;

- 17-18.04.2002r.

- 1 studencki Turniej o Puchar Rektora WSBiP
(siatkówka, piłka nożna halowa, koszykówka);

- 19.04.2002r.

- Sympozjum naukowe wydziału fizjoterapii
- Ostrowieckie Spotkania Naukowe
„Rehabilitacja 2002”;

- 23.04.2002r.

Otwarte seminarium z zakresu upowszechniania
wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli na temat
„Zróżnicowanie społeczne rozwoju dzieci i mło
dzieży i jego konsekwencje” zorganizowane przez
wydział pedagogiczny

- 20-21.05.2002r.

- Konferencja wydziału pedagogicznego „Pedago
gika wobec aktualnych problemów społecznych” ;

- 28.09.2002r.

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2002/2003 w WSBiP w Ostrowcu Św.;

-5 .1 0.2002r.

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2002/2003 w Ekonomicznym Wydziale
Zamiejscowym w Kraśniku;

- 7-9.11.2002r.

- Wyjazd międzywydziałowych kół nauk
społecznych do Rabki na konferencję dotyczącą
globalizacji;
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- 15.11.2002r.

- „Otrzęsiny” pierwszego roku;

- 18.11.2002r.

- Otwarte seminarium z zakresu upowszechniania
wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli na temat

Reformy edukacyjne w Polsce XX wieku - zało
żenia, realizacja, dylematy, zorganizowane przez
wydział pedagogiczny;
- 7.12.2002r.

- 14.12.2002r.
- 1,03.2003r.

- Seminarium metodyczno-szkoleniowe dla na
uczycieli „Efektywność w wychowaniu
fizycznym”;
- Półfinał i finał olimpiady wiedzy o Integracji
europejskiej;
- Seminarium szkoleniowo - metodyczne
„Teoretyczne i praktyczne aspekty piłki nożnej” ;

- 14.03.2003r.

- V Ostrowieckie Spotkania Naukowe
„Rehabilitacja 2003 - hipokinezja - lokomocja
- mobilność”;

- 15.03.2003r.

- Olimpiada wiedzy informatycznej;

- 27-28.03.2003r.
- 5-7.04.2003r.
- 7.04.2003r.

- Seminarium szkoleniowo - metodyczne w zakre
sie zastosowania multimediów w informatyce;
- Konferencja naukowych kół studenckich
„My do Unii, czy Unia do nas”;
- Seminarium dla nauczycieli i uczniów szkół śred
nich „Polska w przededniu wejścia do UE”;

- 24.05.2003r.

- Konferencja naukowa wydziału ekonomicznego
Rola państwa w gospodarce i społeczeństwie ;

- 27.09.2003r.

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2003/2004 w W SBiP w Ostrowcu Św.;

- 2 4 .10.2003r.

- „Otrzęsiny” pierwszego roku;

- 20.11,2003r.

- Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
o utworzeniu wyższych studiów inżynierskich na
kierunku „geodezja i kartografia”;

Z Życia Uczelni
- 21-22.11.2003r.

111

- II Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie pt. „Nie
pełnosprawność wyzwaniem dla opieki
interdyscyplinarnej”;

- 7.12.2003r.

- 1 Indywidualne Mistrzostwa WSBiP w tenisie
stołowym;

- 12.12.2003r.

- Półfinał i finał olimpiady wiedzy o Integracji
europejskiej;

- 12.03.2004r.

- Seminarium „Jak pozyskiwać środki finansowe
na edukację z funduszy unijnych” ;

- 27.03.2004r.

- 1 miejsce KU AZS WSBiP w Świętokrzyskiej
Międzyuczelnianej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet;

- 17.04.2004r.

- Runda wiosenna Świętokrzyskiej Międzyuczel
nianej Ligii Tenisa Stołowego mężczyzn;

- 18.04.2004r.

- Turniej Tenisa Stołowego dla maturzystów;

26-27.03.2004r.

- Konferencja metodyczno - szkoleniowa
„Uczeń zdolny w edukacji matematycznej” ;

26-27.04.2004r.

- Konferencja naukowa wydziału pedagogicznego
„Pedagogika w działaniu społecznym” ;

- 25.09.2004r.

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego
2004/2005 w WSBiP w Ostrowcu Św.;

- 2 1 .10.2004r.

- Konferencja na Wydziale Pedagogicznym
„Zycie rodzinne - miłość, wychowanie,
społeczeństwo, przyszłość” ;

- 19.11.2004r.

- III Ogólnopolska Konferencja „Ostrowieckie Dni
Promujące Zdrowie”

III. S P O T K A N I A Z L U M I N A R Z A M I P O L S K I E J N A U K I ,
P O L IT Y K I I B IZ N E S U

Z funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości nie
rozerwalnie związane jest organizowanie spotkań z wybitnymi przedsta
wicielami świata polskiej nauki, polityki i biznesu. Dotychczas w WSBiP
odbyły się wykłady monograficzne następujących osób:
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Aleksander Gieysztor - prof. zw. dr hab., czł. rzecz. PAN, b. Prezes
Polskiej Akademii Nauk: Historia a współczesność (październik
1996r.);
W ieslaw Chrzanow ski-prof.drhab.,b. Marszalek Sejmu RP, profesor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Projekt konstytucji III RP.
Problemy sporne (grudzień 1996r.);
Ryszard Bugaj - dr, poseł do Sejmu RP, Przewodniczący Unii Pracy:
Finanse publiczne w Polsce (marzec 1997r.);
Marian Czakański - dr, wiceprezes Banku Polskiej Kasy Opieki S.A .:

Wpływ banków komercyjnych na rozwój gospodarki rynkowej
w Polsce (kwiecień 1997r.);
Paweł Bożyk-p ro f. zw. dr hab., profesor SGH oraz Uniwersytetu Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Tokio, prorektor
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie: Polska w przededniu
XXI wieku (grudzień 1997r.);
Edward Ozorowski - ks. bp., prof, dr hab.: Nauka - technika - gospo
darka (grudzień 1997r.);
Longin Pastusiak - prof., dr hab., poseł do Sejmu RP, rektor Wyższej
Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie: Stany Zjed
noczone, NATO a Polska (kwiecień 1998r.);
W łodzimierzCimoszewicz-dr,b.premierRP: Transformacjapolityczna i gospodarcza w Polsce po 1989r. (maj 1998r.);
Andrzej Arendarski-dr, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej:Integracja
Polski z Unią Europejską - szanse i zagrożenia (listopad 1998r.);
Ryszard Tadeusiewicz - prof. zw. dr hab., rektor Akademii Górniczo
- Hutniczej w Krakowie: Metody sztucznej inteligencji w naukach
ekonomicznych (grudzień 1998r.);
Wacław Sw ierzaw ski-ks. bp. prof, drhab.: Etykachrześcijańska a biz
nes (listopad 1999r.);
Rafał Zagórny - wiceminister finansów: Restrukturyzacja przemysłu
w Polsce (grudzień 1999r.);
JózefOłeksy-dr,b.premierrząduRP,posełdoSejmuRP: Aktualnasytuacja społeczno - polityczno - gospodarcza w Polsce (marzec 2000r.);
Henryk Gory szew ski-dr, b. wicepremierrządu RP, poseł do Sejmu RP:
Finanse publiczne w Polsce (marzec 2000r.);
Włodzimierz C im oszew icz- dr, b. premier rządu RP, poseł do Sejmu
RP: Transformacja ustrojowa w Polsce (marzec 2000r.);
Grzegorz W ojtow icz-dr, członek Rady Polityki Pieniężnej, b. Prezes
Narodowego Banku Polskiego: Quo vadis złoty? (grudzień 2000r.);
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Krystyna Łybacka - dr, poseł do Sejmu RP: Projekty zmian w sferze
szkolnictwa wyższego w Polsce (luty 2001 r.);
Bronisław Geremek -p ro f. dr hab., Przewodniczący Unii Wolności, b.
Minister Spraw Zagranicznych: Problemy integracji Polski z Unią
Europejską (marzec 2001r.);
StevenT uch-profesorG eorge Washington Uniwersity: Współczesne
zagadnienia w zakresie badań stratyfikacyjnych w USA( marzec
2001 r.);
ZbigniewNiemczycki-PrezesPolskiejRady Biznesu, PrezydentCurtis
Group: Polski przedsiębiorca w dobie przemian ustrojowo - gospo
darczych ( marzec 2001);
Janusz Korwin Mikke - Przewodniczący Unii Polityki Realnej: Aktu
alna sytuacja społeczno gospodarczo polityczna w Polsce (marzec
2002);
Józef Oleksy - b. premier rządu RP, poseł do Sejmu RP, delegat Polski
do konwentu UE: Europa szans (kwiecień 2002);
Zbigniew M. Doliwa Klepacki - prof. zw. dr hab., rektor - kanclerz
WSBiP: Czy Polska musi wejść do Unii Europejskiej - szanse i za
grożenia (październik 2002 - wykład w Zamiejscowym Wydziale
Ekonomicznym WSBiP w Kraśniku);
Jerzy Jaskiernia - prof. zw. dr hab., szef parlamentarnego klubu SLD:
Aktualna sytuacja społeczno - polityczna w Polsce (listopad 2002);
Paweł Bożyk - prof. zw. dr hab., rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i In
formatyki w Warszawie: Stosunki polsko - rosyjskie po przystąpie
niu do Unii Europejskiej (grudzień 2002);
Jerzy Jaskiernia - prof. zw. dr hab., szef parlamentarnego klubu SLD:
Aktualna sytuacja społeczno - polityczna w Polsce (grudzień 2002 wykład w Zamiejscowym Wydziale Ekonomicznym WSBiP w Kra
śniku);
Andrzej Jaeschke-prof. dr hab., Senator V Kadencji Senatu RP: Kuli
sy polskiego Senatu (styczeń 2003 - wykład w Zamiejscowym W y
dziale Ekonomicznym WSBiP w Kraśniku);
Michał Listkiewicz - prezes PZPN: Aktualne problemy polskiej piłki
nożnej w kontekście integracji sportowej z Europą (marzec 2003);
ZbigniewSobotka-SekretarzStanuwM inisterstwieSpraw Wewnętrz
nych i Administracji: Praworządność w Polsce (marzec 2003);
Józef Oleksy b. premierrządu RP, poseł do Sejmu RP, delegat Polski do
konwentu UE: Europa szans (marzec 2003 - wykład w Zamiejsco
wym Wydziale Ekonomicznym WSBiP w Kraśniku);
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Longin Pastusiak marszałek Senatu RP: Polityka zagraniczna Stanów
Zjednoczonych (marzec 2003);
Jerzy Przystawa - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,inicjator Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów W ybor
czych: Okręgi jedno czy wielomandatowe podczas przyszłych wybo
rów parlamentarnych w Polsce (czerwiec 2003);
Jan Sledzianowski - ksiądz prof. dr hab.: Zagrożenia uzależnieniami
(alkoholizm, narkomania, nikotynizm) wśród młodzieży woj. święto
krzyskiego i obowiązek przeciwdziałania zjawiskom ze strony rodzi
ny, szkoły i państwa” (listopad 2003);
Andrzej Lepper-przewodniczący Samoobrony: Aktu a lna sytua cja polityczno - gospodarcza w Polsce, (marzec 2004);
Zbigniew Ziobro - Poseł RP, członek PiS: Aktualna sytua cja społeczno-gospodarcza w Polsce;
IV . D Z IA Ł A L N O Ś Ć W Y D A W N IC Z A W S B IP

Przy współpracy i wsparciu finansowym Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ukazały się dotychczas
następujące pozycje pracowników naukowych WSBiP:
Irena Fierla: Lokalizacja przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia.
Franciszek Ryszka: Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia.
Gustaw Treliński, Zbigniew Dulewicz: Elementy matematyki

w ekonomii.
Bogdan Klepacki: Podstawy organizacji i zarządzania.
Zbigniew M. Doliwa-Klepacki: Integracja europejska.
Jan Szopa: Czynniki powstania i rozwoju człowieka.
Teresa Gumuła: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe

(na kierunku pedagogika).
Andrzej Bernacki: Finansowanie działalności przedsiębiorstw.
Anna Mojsiej: Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowa

nie podstawowych władz w Polsce.
Marek Świeca: Umiejętności komunikacji międzyludzkiej (skrypt dla
studentów).
Tomasz Bartoszewicz: Cło w międzynarodowych stosunkach gospo
darczych.
Krzysztof Linowski: Kontakty skazanych na karę pozbawienia wol
ności, ze światem zewnętrznym.
Anna Pasternak: Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające ze statystyki
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Tadeusz Aleksander: Andragogika. Podręcznik dla studentów szkół

wyższych.
red. Teresa Bernadetta Kulik: Jakość życia pacjentów, a rehabilita
cja. Ostrowieckie Spotkania Naukowe. „Rehabilitacja 2002".
red. Zofia Gawlina, Sylwester Scisłowicz: Pedagogika wobec ak
tualnych problemów społecznych.
Jerzy Piwek: Ekonomia kielecka w latach 1789 - 1864.
Krzysztof Linowski: Leczenie przemocy w zakładzie karnym.
Zbigniew M .D oliw a-K lepacki: Unia Europejska-Polska. Odczłonkostwa stowarzyszonego do członkostwa zwyczajnego (listopad
1989 - marzec 2003 r.).
Ryszard B ugaj: Komercjalizacja opiekuńczego państwa. Polskie kon
cepcje i pierwsze doświadczenia.
Piotr Nowak: Kultura fizyczna w wiejskim stylu życia.
Michał Śliwa: Idee polityczne w Polsce.
Krzysztof Linowski, JoannaNowicka: System terapeutyczny dla więź
niów uzależnionych od alkoholu.
red. Sebastian Piątkowski: W kręgu historii, gospodarki i kultury.
Studia dedykowane Profesorowi Jerzemu Piwkowi.
red. TresaB. Kulik -.Ostrowieckie Dni PromująceZdrowie. III Ogólno
polska Konferencja.
Od 1.10.1998r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św. działa również księgarnia akademicka.
V. REKRUTACJA
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. przyjmu
je na studia bez egzaminów wstępnych. Szczegółowe informacje i folde
ry wraz z programami studiów można uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym
WSBiP (ul. Akademicka 12, bl.A):
tel.(0-41) 266-69-73, tel/fax (0-41) 263-21-10,
www.wsbip.edu.pl
e-mail:rekrutacja@wsbip. edu.pl
info@ wsbip.ostrowiec.pl
lub info@wsbip.edu.pl.

