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Nasze Forum w Brukseli
Małgorzata Bzówka, redaktor naczelny biuletynu informacyjnego
uczelni NASZE FORUM (również konsultant PIE Europe Direct w Zamościu)
uczestniczyła w wizycie studyjnej dla dziennikarzy akademickich
w Brukseli w dniach 28 lutego - 2 marca br. W gronie zaproszonych (ponad
20 czasopism z całej Polski) była to jedyna gazeta działająca w uczelni
niepublicznej.
Zapoznanie przedstawicieli gazet akademickich z problematyką Unii Europejskiej
było jednym z elementów przygotowań do
prezydencji Polski.
Co sześć miesięcy kolejne państwo
członkowskie Unii Europejskiej sprawuje
Prezydencję, czyli przewodniczy pracom
Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń
i gra kluczową rolę na wszystkich polach
aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje
kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój,
integrację oraz bezpieczeństwo. 1 lipca
2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

O europejskiej polityce spójności opowiedział Mariusz Mielczarek z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej. Monika Mróz
z Europejskiego Urzędu Doboru Kadr zaprezentowała propozycje kariery w instytucjach
i urzędach UE. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się spotkanie z Cezarym Lewandowiczem, rzecznikiem prasowym w Komisji
Europejskiej. Ciekawe dla mediów okazały
się również informacje przekazane przez Andrzeja Sanderskiego z działu prasowego PE.
Podczas wielogodzinnych seminariów media
akademickie zapoznały się również z polityką UE i programów dotyczących młodzieży,
w tym również studentów. Zaprezentowano
możliwości, jakie dają programy wyjazdowo
– stażowe typu Erasmus czy Leonardo da
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Podczas seminarium w Parlamencie Europejskim od prawej: Marta Olejnik z Politechniki Rzeszowskiej
i Andrzej Świć, red. naczelny Forum Akademickiego. Fot. Z. Sulima.

Podczas bardzo intensywnego programu wyjazdu dziennikarze spotkali się
z komisarzem Januszem Lewandowskim
i europosłem Jarosławem Wałęsą.
- Pomimo kryzysu, propozycje które zostaną
oficjalnie zaprezentowane w czerwcu, będą
dla Polski całkiem niezłe. Będzie to dobra pozycja dla naszego kraju do negocjacji – zapowiadał Janusz Lewandowski, komisarz ds.
programowania finansowego budżetu (na
lata 2014 – 2020).

Wydawca:
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4, tel. 84 677 67 16

Vinci. Nie zabrakło również informacji, akurat
dla naszej uczelni nieobcych, na temat działalności sieci punktów informacji europejskiej na terenie Polski i Europy.
W naszej uczelni od lipca 2001 działa
punkt propagujący informacje na temat
Unii Europejskiej. Obecnie cztery osoby,
wraz z dyrektorem PIE Europe Direct, angażuje w swoją działalność na rzecz lokalnej
społeczności.
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II Transgraniczne Targi Pracy
Organizując Transgraniczne Targi Pracy myślimy nie tylko o naszych studentach i absolwentach,
ale o wszystkich osobach borykających się z trudnościami na rynku pracy w naszym regionie.
Nasza uczelnia swoimi różnymi przedsięwzięciami stara się jak najlepiej wpisać
w życie miasta i regionu a kolejnym przykładem takiego działania były bez wątpienia II
Transgraniczne Targi Pracy, które odbyły się
17 marca 2011 r.
Bardzo pozytywne opinie uczestników
pierwszej edycji Targów w ubiegłym roku
zdopingowały cały zespół organizacyjny
do przygotowania imprezy o znacznie
większym zasięgu. Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski udzielił targom
swojego honorowego patronatu a dyrekcja
i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Zamościu włączyli się w prace przygotowawcze oraz ostateczną realizację targów.
Dzięki współpracy z Zamojskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji dysponowaliśmy w tym
roku dużą halą targową wraz z salami konferencyjnymi.
W obecnej sytuacji, skuteczne poszukiwanie pracy wymaga coraz częściej specyficznych umiejętności: napisania listu
motywacyjnego, odpowiedniego CV, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Zaproponowaliśmy więc odwiedzającym
targi udział w warsztatach, seminariach
i wykładach pomagających w poruszaniu
się po rynku pracy. Zajęcia te poprowadzili dr Małgorzata Misztal z firmy Meritum
Training, mgr Renata Kondraciuk i mgr Jan
Kozyra, pracownicy PUP w Zamościu oraz
pracownicy uczelni, mgr Małgorzata Bzówka i mgr Magdalena Wierzańska.
Bardzo cenię sobie dodatkowe zajęcia
typu warsztatowego na takich imprezach
– pomaga mi to w przyswojeniu sobie umiejętności, których nikt nie uczył, gdy byłam
w wieku waszych studentów. Pomimo mojego wieku i faktu pozostawania bez pracy
od kilku lat, nie tracę nadziei: to wypowiedź
pani w wieku pięćdziesiąt plus, jak to sama
określiła.
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Halę targową odwiedziło ok. 1300
osób, które mogły skorzystać z obecności
przedstawicieli 70 firm z Polski, z Ukrainy
(rejon żółkiewski i obwód lwowski) oraz

z Niemiec. Ciekawą ofertę przedstawiło w czasie Targów partnerskie miasto
Zamościa – Schwäbisch Hall – zainteresowane zatrudnianiem Polaków szcze-

Wykaz wystawców:
Lp

Firma

Miejscowość

Branża

1

P.H.U. KONZ-BUD Zbigniew Kondratiuk

Trzeszczany

budownictwo

2

RYSTERM PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNIK OGNIOTRWAŁYCH
I BUDOWNICTWA Ryszard Weremczuk

Zamość

budownictwo

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Zamość

budownictwo drogowe

4

LUKS KOLOR – Dariusz Milewski

Zamość

budownictwo producent
okien i drzwi

5

Zakład Produkcyjno-Handlowy „EKO-OKNA“

Zamość

budownictwo produkcja okien

6

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Zamość

doradztwo i szkolenia

7

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu

Zamość

doradztwo i szkolenia

8

MERITUM TRAINING firma szkoleniowa
MAŁGORZATA MISZTAL

Krasnobród

doradztwo i szkolenia

9

WSCHODNI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI

Zamość

doradztwo i szkolenia

10

ATTYLA

Zamość

drukarnia

11

EKRAN Ewa Kruk

Zamość

gastronomia

12

Dorota Kicyk

Zamość

gastronomia,
hotelarstwo, handel

13

Firma Usługowo Handlowa Mirosław Nogalski

Sułów

gastronomia, hotelarstwo

14

HOTEL CARSKIE KOSZARY

Zamość

gastronomia, hotelarstwo

15

Karczma Góralska

Zamość

gastronomia

16

MARYNIA -Maria Ryń

Zamość

gastronomia, hotelarstwo

17

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„PSZCZELINIEC“

Krasnobród

gastronomia, hotelarstwo

18

PARK Sp. z o.o.

Zamość

gastronomia, hotelarstwo

19

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALEX

Zamość

gastronomia, hotelarstwo

20

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Laski k/Warszawy

stowarzyszenie
użyteczności publicznej

21

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

Zamość

policja

22

ŻÓŁKIEWSKIE CENTRUM PRACY

Żółkiew - Ukraina

pośrednictwo pracy

23

AB JOB SERVICE POLSKA SP. Z O.O.

Lublin

pośrednictwo pracy

24

Fundacja FUGA MUNDI Agencja Zatrudnienia

Lublin

pośrednictwo pracy

25

Lwowskie Obwodowe Centrum
Pracy dla młodzieży

Lwów - Ukraina

pośrednictwo pracy

26

Promedica24 Care Germany

Lublin

pośrednictwo pracy

27

Verein zur Förderung von Beschäftigung
und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V.

Bad Freienwalde Niemcy

pośrednictwo pracy

28

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Zamość

pośrednictwo pracy
dla młodzieży

29

AIESEC Polska Komitet Lokalny Lublin

Lublin

pośrednictwo pracy
dla studentów

30

Barthau Anhängerbau GmbH

UntermünkheimBrachbach Niemcy

przemysł

31

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Zamość

samorząd lokalny
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gólnie w branży budowlanej, lecz także
w innych dziedzinach życia społecznego
i gospodarczego – np. w ochronie zdrowia
i opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Obecność przedstawicieli różnorodnych instytucji z otoczenia rynku pracy pozwoliła na wyjaśnienie wielu wątpliwości,
jakie związane są z poszukiwaniem pracy,
pomocą dla pracowników zwalnianych czy
osób bezrobotnych.
Wszyscy wystawcy odbyli wiele rozmów
z chętnymi do podjęcia pracy, przyjmowali dokumenty aplikacyjne, umawiali się na
kolejne etapy rekrutacji. Uczestnictwo każdego pracodawcy, nawet proponującego
w dniu targów tylko kilka miejsc pracy dla
poszukujących, upewniło nas w przekonaniu, że warto kontynuować takie spotkania
w kolejnych latach.
Dziękuję za zaproszenie. Udział w Targach pozwolił nam na zaistnienie w świadomości osób z terenów Zamościa i okolic: to
jeden z wielu listów, jakie dotarły do nas od
wystawców po zakończeniu targów.
II Transgraniczne Targi Pracy zostały
zorganizowane w ramach projektu „Kadry
dla gospodarki transgranicznej. Program
wzmocnienia potencjału dydaktycznego
WSZiA w Zamościu.” Studenci WSZiA z kierunku ekonomia, ze specjalnością gospodarka transgraniczna, aktywnie włączyli
się w obsługę stoisk targowych. Grupa
tych 60 osób z Polski i Ukrainy to także
beneficjenci wspomnianego wcześniej
projektu.
Na koniec jeszcze jeden z listów otrzymanych po zakończeniu imprezy: Wyrażamy nasze uznanie za zorganizowanie II
Transgranicznych Targów Pracy. Szczególne
podziękowania składamy pracownikom
WSZiA odpowiedzialnym za organizację targów. Ogromne zaangażowanie pracowników oraz świetne relacje z wystawcami składają się na obraz Państwa uczelni.
A więc do zobaczenia za rok już na III
Transgranicznych Targach Pracy.
Opr. ZKR

32

Stadt Schwäbisch Hall Wirtschaftsförderung
und Liegenschaften

Niemcy

samorząd lokalny

33

Przedstawiciel Handlowy THERMOMIX

Warszawa

sprzedaż bezpośrednia
artykułów gospodarstwa
domowego

34

Oriflame Poland Sp. z o. o.

Lublin

sprzedaż bezpośrednia
kosmetyków

35

FOREVER LIVING PRODUCTS

Zamość

sprzedaż bezpośrednia
produktów z aloesa

36

Hurtownia Artykułów SpożywczoPrzemysłowych „TESTA”

Zamość

sprzedaż hurtowa handel
detaliczny artykuły spożywcze

37

EURO MARKETING sp. z o.o.

Zamość

sprzedaż i usługi samochodowe

38

RK NIEDZIAŁEK Hurtownia Sp z o.o.

Zamość

sprzedaż hurtowa i detaliczna
części samochodowych

39

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Chełm

straż graniczna

40

EDUZAM Sp. z o. o.

Zamość

szkolnictwo

41

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w Lublinie ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU

Zamość

szkolnictwo

42

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

Zamość

szkolnictwo

43

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4

Zamość

szkolnictwo

44

Global System Lech Jonak

Zamość

telefonia komórkowa

45

WIKACENTEL

Zamość

telekomunikacja

46

ZUS Oddział w Biłgoraju Inspektorat w Zamościu

Zamość

ubezpieczenia

47

Państwowa Inspekcja Pracy

Zamość

Instytucja państwowa

48

Powiatowy Urząd Pracy

Zamość

administracja samorządowa,
urząd pracy

49

URZĄD SKARBOWY

Zamość

urząd

50

Bundesagentur für Arbeit

Schwäbisch Hall Niemcy

urząd pracy

51

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Filia w Zamościu Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

Zamość

administracja samorządowa,
urząd pracy

52

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I i II O/ ZAMOŚĆ

Zamość

usługi finansowe

53

Kredyt Inkaso SA

Warszawa

usługi finansowe

54

Oddział AXA Polska S.A.

Zamość

usługi finansowe

55

Salon Urody KLEOPATRA

Zamość

usługi kosmetyczne

56

Kancelaria Prawnicza FORUM

Zamość

usługi prawnicze

57

BEST PARTS Karol Kijek

Zamość

usługi samochodowe

58

Moto-Partner Spółka Jawna
M. Krzepiłko, D. Wożniak

Zamość

usługi samochodowe
(wulkanizacja)

59

Firma DATURA Zbigniew Kawala

Zamość

usługi szwalnicze

60

NET-GROUP Arkadiusz Belina

Zamość

usługi telekomunikacyjne

61

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

Zamość

wojsko

62

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego
Jednostka Wojskowa NR 5700

Międzyrzecz

wojsko

63

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3391

Zamość

wojsko

64

Fundacja Rozwoju Wolontariatu Program

Lublin

wolontariat

65

STOWARZYSZENIE ZAMOJSKIE
CENTRUM WOLONTARIATU

Zamość

wolontariat

66

ZAMOJSKA PODSTREFA EKONOMICZNA

Zamość

specjalna strefa ekonomiczna

67

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Krok za Krokiem w Zamościu

Zamość

68

Warsztaty Terapii Zajęciowej jednostka
prowadząca: Parafia Rzymskokatolicka
Św. Michała Archanioła w Zamościu

Zamość

69

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej

Wolica Brzozowa

70

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Zamość

szkolnictwo wyższe

Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Budownictwo

Zamki Jacka Herca
Już wybrałem: stwierdził Jacek Herc, student budownictwa, i przyniósł 2 tysiące
zdjęć ze swoich skromnych zbiorów na wystawę. Tymczasem na wystawie
„Zamki, zameczki i inne okoliczności przyrody” otwartej 12 kwietnia br.
znalazło się na dobry początek kilkadziesiąt zdjęć prezentujących ciekawe,
często zapomniane miejsca z województw: lubelskiego i podkarpackiego.
Uroczyste otwarcie wystawy i spotkanie autorskie zostało połączone z inauguracją działalności nowopowstałego koła
studentów budownictwa. Cieszę się, że tak
dużo młodych ludzi wstąpiło do koła: tymi

słowami profesor Bonawentura Maciej Pawlicki zachęcał wszystkich
pasjonatów architektury tej starej i nowoczesnej, a przede wszystkim studentów budownictwa, do pracy w ruchu naukowym.

Wystawa Jacka Herca rozpoczęła sezon w Galerii Akademickiej. Fot. mb.

Na czerwiec zaplanowano kolejną wystawę zdjęć autorstwa Jacka Herca. Jakie
to będą zdjęcia, zadecydują studenci (głosowanie przez postawienie symbolicznej
kreski na planszach w Galerii Akademickiej
przy Sienkiewicza).
mb

Zaproszenie

XI Sesja Studenckich Kół Naukowych
Zapraszamy młodych naukowców do wymiany poglądów, opinii
i doświadczeń na temat tworzenia równych szans gospodarczych,
społecznych i politycznych dla wszystkich członków globalnej
społeczności europejskiej. Konferencja organizowana jest 26 maja 2011 r.
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu
przy ul. Sienkiewicza 22, sala nr E02.
Problematyka i cel konferencji
Przynależność do UE oraz globalizacja,
to zjawiska warunkujące wszystkie sfery
ludzkiego życia: politycznego, społecznego
i gospodarczego. Życie w społeczeństwie
globalnym – unijnym, to nie tylko możliwość korzystania z jego zasobów, ale i odpowiedzialność tworzenia odpowiednich
warunków dla wszystkich członków tego
społeczeństwa. Wzmacniając jego słabsze
ogniwa, wzmacniamy całą społeczność.
Stąd też nasza odpowiedzialność za kształtowanie europejskiej świadomości przestrzegania zasad równości w różnych kontekstach naszego życia: edukacji, zdrowia,
prawa, ekonomii, gospodarki. Zapraszamy
zatem młodych naukowców do wymiany
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poglądów, doświadczeń, wiedzy na forum
obrad plenarnych i panelowych.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł.
Opłaty konferencyjnej należy dokonać do
19 maja 2011 r. na konto: Kredyt Bank S.A.
Oddział Zamość 95 1500 1807 1218 0000
9586 0000. Uczestnicy mają zapewniony
obiad, przerwy kawowe oraz publikację artykułów w zeszytach pokonferencyjnych po
otrzymaniu pozytywnej recenzji. Zgłoszenie
należy przesłać do 30 kwietnia 2011 r. na
adres mwierzanska@wszia.edu.pl. Artykuły
do publikacji konferencyjnej należy przesłać
do 19 maja 2011 r. w wersji elektronicznej
i papierowej do opiekuna koła naukowego

WSZiA: dr. J. Skwarka (skwarek@wszia.edu.
pl) lub dr. B. Klimczuka (bklimczuk@wszia.
edu.pl) bądź na adresy: mwierzanska@wszia.
edu.pl lub Katedra Pedagogiki WSZiA w Zamościu, ul. Sienkiewicza 22; 22-400 Zamość.
Sekretarz Naukowy
dr Janusz Skwarek
tel.: 84 677 67 06
jskwarek@wszia.edu.pl
Sekretarz Organizacyjny
mgr Magdalena Wierzańska
tel.: 84 677 67 47
mwierzanska@wszia.edu.pl
Organizacja i logistyka
Centrum Informacji Europejskiej
Europe Direct
mgr Władysław Molas
Dział promocji i rekrutacji
mgr Małgorzata Bzówka
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Dla najlepszych studentów

Zmiany w stypendiach
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zmienia m.in. zasady
przyznawania stypendiów. Tylko student aktywny może otrzymać
stypendium za dobre wyniki w nauce, choć przybrało ono inną nazwę.
Nie będzie już stypendium za wyniki
w nauce a „stypendium rektora dla najlepszych studentów”. Środki dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych
studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10 proc. liczby studentów każdego
kierunku studiów prowadzonego w uczelni
stanowią nie więcej niż 40 proc. środków
przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia
socjalne oraz zapomogi. Do tej pory był
to podział 50/50. Stypendia rektora dla
najlepszych studentów są przyznawane
na wniosek studenta przez rektora i może
otrzymywać je ten student, który uzyskał
za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Co rozumiemy przez osiągnięcia naukowe? Do osiągnięć naukowych można
w szczególności zaliczyć:
• certyfikaty potwierdzające znajomość
języków obcych WSZiA posiada uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów językowych The
European Language Certificates (TELC).
W chwili obecnej można zdawać egzaminy na dwóch poziomach trudności:
• B1 poziom średniozaawansowany
• B2 poziom średniozaawansowany wyższy

Egzaminy językowe
odbywają się raz do roku
na przełomie czerwca/lipca
•

potwierdzoną przez opiekuna działalność w kole naukowym w chwili obecnej w uczelni działają koła i grupy zainteresowań: Ekonomistów, Fizjoterapii,
Administratywistów, Młodych Pedagogów, Integracji Europejskiej, Budownictwa (współorganizacja konferencji,
seminariów, odczytów)

•

•

•

•
•

•

•

•
•

udział w pracach naukowo-badawczych
(prace naukowo-badawcze w ramach
działalności kół naukowych oraz udział
w prowadzonych przez uczelnię badaniach np. ankietyzacja w ramach projektu Lubelski Barometr Gospodarczy
i Zintegrowany Model Kulturoterapii
w Pedagogice Młodzieży Zagrożonej
Wykluczeniem Społecznym
inna działalność społeczna - prace społeczne wykonywane przez studentów
– udział w pracach samorządowych,
spisowych, w komisjach, aktywny
udział w przedsięwzięciach realizowanych przez uczelnię
współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
w tym z zagranicznymi (m.in. współpraca z kołami naukowymi z innych uczelni, przy organizacji konferencji, seminariów)
wygłoszenie referatu na konferencji, seminarium itp.
publikacje, dzieła artystyczne (prace
opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. WSZiA daje możliwości publikacji m. in. Prace Studenckich Kół Naukowych, Zamojskie Studia
i Materiały, Barometr Regionalny, Nasze
Forum)
opracowania lub referaty nieobjęte
programem nauczania – referaty wygłaszane podczas konferencji, sympozjów,
sesji kół naukowych opublikowane np.
na stronie koła naukowego,
udział w konferencjach naukowych
(udział w konferencjach czynny – prezentacja referatu oraz bierny – tylko
udział w konferencjach m.in. Międzyuczelniane Sesje Studenckich Kół Naukowych, Kongresy, Sympozja)
udział w konkursach i festiwalach,
nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, (otrzymywane
stypendia, wyróżnienia, dyplomy)

•
•

•

studia według indywidualnego planu
studiów i programu nauczania
studia równoległe na drugim kierunku
studiów (w tym studia w ramach programu Erasmus)
praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania (w tym
również praktyki i staże w ramach programu Erasmus)

Każde z wymienionych osiągnięć naukowych musi być potwierdzone zaświadczeniem.
Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do
świadczeń pomocy materialnej oraz prawa
do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
Zostają zniesione stypendia mieszkaniowe. Student studiów stacjonarnych
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki, jeżeli codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do
uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie.
Student studiujący równocześnie na
kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia tylko na jednym,
wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Student jest obowiązany do złożenia
oświadczenia o niepobieraniu świadczeń
pomocy materialnej na więcej niż jednym
kierunku.
Opr. Grażyna Kot
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III Spartakiada - 8 czerwca

Dzień niepełnosprawnych w Kielnarowej
Dwie uczelnie działające w ramach konsorcjum akademickiego:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa oraz Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji z Zamościa już po raz trzeci organizują
Podkarpacką Spartakiadę Dzieci Niepełnosprawnych. Odbędzie się ona
8 czerwca 2011 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej.
Studenci obydwu uczelni pod okiem dr Heleny Bartyzel-Lechfrowicz
zabiegają o to, aby ten dzień był dla uczestników najlepszym dniem w roku.
Przedsięwzięcie łączy dwa środowiska
osób niepełnosprawnych z województwa
podkarpackiego i lubelskiego. Z naszego regionu swoją obecność potwierdziła dr Maria
Król z zamojskiego Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za krokiem”. W spartakiadzie wezmą udział jej podopieczni.
Spartakiada to najlepsza lekcja praktyczna dla studentów, przyszłych fizjoterapeutów, a także osób zaangażowanych
w wolontariat. Tegoroczna edycja będzie
połączona z imprezami towarzyszącymi:
konkursy, zawody (paraolimpiada), występy zaproszonych gości. Nie zabraknie także
zajęć plenerowych dla dzieci: przejażdżki
bryczką, zajęcia w stadninie koni – hipoterapia, gry i zabawy taneczne na wolnym
powietrzu przy akompaniamencie „Człowieka – Orkiestry”, ścieżka ekologiczna – pokonywanie barier w różnych grupach niepełnosprawności. Do udziału w spartakiadzie
zaproszenie przyjęły znane osoby w Polsce,

które mimo niepełnosprawności osiągnęły
sukces życiowy, ukazując tym samym drogę
do osiągania własnego celu, m.in. Jaś Mela
- zdobywca dwóch biegunów i inni.
Tuż po oficjalnym otwarciu imprezy
zaplanowano mecz pokazowy rugby osób
na wózkach inwalidzkich. Odbędą się także
konkursy wokalne, karaoke. Wystąpi dziekan
Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA dr
Janusz Skwarek, ze swoim zespołem country WINCHESTER. Planujemy także pokaz nowoczesnego tańca sportowego, połączony
z występem indywidualnym tegorocznych
vice mistrzów Polski w tańcach: hip-hop
i electric boogie, a także pokazy zamojskich
karateków.
Na zakończenie imprezy - biesiada przy
wspólnym stole, grill i słodki poczęstunek
dla dzieci oraz ogłoszenie wyników, wręczanie dyplomów i nagród.
Skoro o nagrodach mowa, to serdeczny
ukłon w stronę naszych sponsorów, bowiem

WSIiZ i WSZiA

WSIiZ reprezentowały Agata Majka na
koniu o imieniu Aramis oraz Barbara Pliżga
na Elhiorze, które wygrały aż 3 konkursy!

Aramis i Elhior
Inauguracja sezonu
jeździeckiego okazała się
bardzo udana dla zawodniczek
Akademickiego Związku
Sportowego WSIiZ w Kielnarowej.
Zawodniczki dosiadając koni
należących do Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji
z siedzibą w Zamościu
wygrały aż trzy konkursy.
16 i 17 kwietnia 2011 roku w Zabajce
odbyły się zawody jeździeckie, które
jednocześnie były inauguracją sezonu
startowego 2011. Impreza odbywała
się pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Głogów Małopolski.
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sami nie uczynilibyśmy tak wiele. Zwróciliśmy
się o pomoc m.in. do Zamojskiej Korporacji
Energetycznej, Mleczarni Krasnystaw, Hurtowni AZET, Firmy Duo-Dent, Urzędu Gminy
Zamość, PSS Robotnik, Firmy Wolarex, Piekarni
w Koszarach i wielu innych firm z naszego województwa. Od kilku już takową pomoc, w postaci ufundowania nagród otrzymaliśmy, za co
bardzo dziękujemy. Są to m.in. balony, różnego
rodzaju gadżety, wielkie czekoladowe medale,
pasty do zębów, słodkie poczęstunki i niespodzianki. Mamy także nagrody niematerialne,
niektóre niezwykle wartościowe. Są to zdjęcia
i autografy piłkarzy reprezentacji Polski oraz
zespołu ekstraklasy - Wisły Kraków. Czekamy
jeszcze na kolejne, m.in. gwiazd polskiej muzyki, od których otrzymaliśmy już gratulacje
co do idei takiego przedsięwzięcia, jakim jest
spartakiada dzieci niepełnosprawnych, jak
również zapewnienie o nadesłaniu zdjęć wraz
z pozdrowieniami i autografami. Mam nadzieję, że taki autograf będzie miłą i zaskakującą
niespodzianką dla naszych milusińskich.
Wszystkie dzieci biorące udział w spartakiadzie ubrane będą w koszulki z logo III Podkarpackiej Spartakiady Dzieci Niepełnosprawnych ufundowane przez naszą Uczelnię.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego
udziału w spartakiadzie.
Joanna Giruć
Agata i Aramis zdobyli pierwsze miejsca
w konkursie LL serii A (przeszkody na
wysokości 60 cm) i B (80 cm), zaś Barbara
i Elhior w klasie L (100 cm) pokonując
parkury bezbłędnie i w najkrótszym czasie.
Zainteresowanych jeździectwem
pragniemy poinformować, iż w tym
sezonie jeździeckim AZS WSliZ
Kielnarowa planuje starty w cyklu
rozgrywek Pucharu Podkarpacia
(5 kwalifikacji oraz finał), zaś pierwsze
kwalifikacje odbędą się 7-8 maja na
terenie Jeździeckiego Klubu Sportowego”
Pogórze” w Gliniku Zaborowskim.
Więcej informacji o tych zawodach:
Strona Otwartego Pucharu Podkarpacia
http://www.oppskoki.pl/aktualnosc,
29-developres_otwarty_puchar_
podkarpacia_2011.htm
Serdecznie zapraszamy a naszym Paniom
gratulujemy i życzymy, by osiągnięte
sukcesy nie były ostatnimi w tym sezonie!
Barbara Pliżga
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Wiara i rozum
Myślą przewodnią tegorocznych XVI Międzynarodowych Dni Filmu
Religijnego SACROFILM (11 – 19 marca br.) była problematyka wiary
i rozumu, inspirowana encykliką Ojca Świętego Jana Pawła II
– Fides et ratio. Analizowanie jej treści w odniesieniu do kultury
oraz życia codziennego z wiarą lub bez niej, jest formą
przygotowania się do beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka.
We wstępie do encykliki papież Jan Paweł II napisał: Wiara i rozum są jak dwa
skrzydła, na których duch ludzki unosi
się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg
zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
poznania prawdy, którego ostatecznym
celem jest poznanie Jego samego, aby
człowiek – poznając Go i miłując – mógł
dotrzeć do pełnej prawdy także o sobie.
Ojciec Święty mówi w Fides et ratio o relacjach między wiarą i rozumem. W swoich
rozważaniach Jan Paweł II podkreśla znaczenie myśli św. Tomasza z Akwinu, który
potrafił nawiązać dialogiczną relację ze
współczesną sobie myślą arabską i żydowską. Jego zasługą było ukazanie harmonii
istniejącej między rozumem i wiarą. Skoro
zarówno światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga, to nie mogą
sobie wzajemnie zaprzeczać: pisał Jan
Paweł II powołując się na dzieło św. Tomasza Summa contra Gentiles. Do myśli zawartej w Fides et ratio nawiązuje również
papież Benedykt XVI mówiąc: Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie nawzajem i powinny prowadzić dialog dla
dobra naszej cywilizacji.
Kwestia wiary i rozumu obecna jest
także w innych religiach monoteistycznych
– judaizmie i islamie. Tegoroczny Sacrofilm
był próbą podjęcia dialogu między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem, także
na płaszczyźnie fides et ratio. W punkcie
104 encykliki papież Jan Paweł II pisze: Ten
teren porozumienia i dialogu jest dziś
szczególnie potrzebny, dlatego, że najpilniejsze problemy ludzkości(...) mogą być
rozwiązane dzięki współpracy chrześcijan
z wyznawcami innych religii, oraz z tymi,
którzy choć nie wyznają żadnej religii,
szczerze pragną odnowy ludzkości.
W programie XVI edycji Sacrofilmu
zaprezentowano filmy, które podejmują
problemy wiary i religii. Ich twórcy próbują

odpowiedzieć na pytanie – dokąd prowadzi rozum bez wiary i jakie są konsekwencje życia wiarą bez rozumu? Obok filmów
w ofercie filmowej Sacrofilmu pojawiły się:
spektakl poetycko-muzyczny „Obrazy drogi
krzyżowej”, wystawa malarska „W poszukiwaniu utraconego piękna”, a także wykłady
dotyczące relacji wiary i rozumu w religiach
monoteistycznych. Nowością tegorocznego
segmentu wykładowego była dyskusja na
temat „Rozum bez wiary - wiara bez rozumu” z udziałem przedstawicieli świata nauki.
Statuetki „Brama” za zasługi wniesione w promocję dialogu międzyreligijnego
otrzymali Krzysztof Zanussi i Seweryn Kuśmierczyk.
ks. Wiesław Mokrzycki
– dyrektor festiwalu
Organizatorzy Sacrofilmu: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Parafia p.w. św. Antoniego w Dyniskach.
Tyle o Sacrofilmie pisał na stronie Kina
STYLOWY dyrektor i dusza festiwalu ks. Wiesław Mokrzycki, odznaczony przez Senat
naszej uczelni medalem „Scholae Amicis”.
Moje krótkie refleksje ograniczę do
dwóch spostrzeżeń.
Po pierwsze: Sacrofilm ma swoją, już
bardzo dojrzałą publiczność, która korzysta zarówno z wykładów jak i projekcji filmowych. W tym roku sala kinowa pękała
w szwach i wielu „odchodziło z kwitkiem”,
bo brakowało miejsc. Na wykłady przychodzili zarówno ludzie młodzi, studenci i uczniowie, jak i odrobinę starsi, koneserzy tego
rodzaju przedsięwzięć – słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po drugie: podczas festiwalu pojawiły się
dwa nowe elementy – debata i symboliczne

„Bramy” wręczane szczególnie zasłużonym
dla Sacrofilmu. Wykłady zainaugurował
dwugłos małżeński – Elżbiety Grocholskiej
– Zanussi i Krzysztofa Zanussiego: „Rozum
strofujący wiarę”. Debata poprowadzona
przez profesora Eugeniusza Sakowicza, wielokrotnego gościa również naszej uczelni,
pozostawiła ogromny niedosyt niedopowiedzianych myśli i poglądów. Uczestniczyli
w niej: dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki prof. Krzysztof Marczewski, ks. prof.
Tadeusz Guz, mufti Nidal Abu Tabak, dziennikarze Jan Byra i Arnoldo Casali.
Brama to symbol otwarcia na poglądy,
idee, wiarę, rozum, na człowieka generalnie. Cieszę się, że uczelnia w której pracuję,
ma swoją cząstkę w budowaniu bram do
ludzkich serc.
mb

Nadzieja
Zapędzony człowieku pędzący
gdzieś przez świat
Czy widziałeś dziś niebo?
Czy miałeś na to czas?
Przystań na chwilę... tylko jedną jedyną
Podnieś głowę i spójrz w niebo
Zmruż oczy... poczuj wiosenny wiatr
Czujesz jak rozwiewa ci troski
Jak słońce rozjaśnia ci twarz
Słyszysz?
Ptasi delikatny... kruchy śpiew
To wiosna dziś budzi się
Budzi się nowe życie i nowy świat
Pozwól by i twój przybrał dziś koloru smak
Nie wiesz jak długo jeszcze nogi poniosą
Nie wiem czy jutro nie skończy się świat
Więc dzisiaj zatrzymaj swój własny czas
Zapomnij się na chwilę...
na tę jedną jedyną
Porzuć zimową maskę,
Porzuć zimowy kurz
Pozwól by słońce wnikło głęboko
i uśmiechnij się już...
monap

pd
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Sukcesy naszych fizjoterapeutów

Studencki nobel
Studencki Nobel 2011 to III
edycja konkursu na najlepszego
studenta organizowanego
przez Niezależne Zrzeszenie
Studentów, którego celem jest
wyłanianie, promowanie oraz
nagradzanie wszechstronnych
studentów, wyróżniających
się ponadprzeciętną
wiedzą, działalnością
naukową i społeczną.

Międzywojewódzkie mistrzostwa taekwon-do

Piłkarzyki
dla najlepszych taekwondzistów
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji objęła patronat
nad Międzywojewódzkimi Mistrzostwami w Teakwon-do,
które odbyły się 19 lutego br. w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Zamościu. Najlepsi zawodnicy turnieju:
Magdalena Mileszczuk (MKS „Żak” Biała Podlaska) i Michał
Wieleba (Green Sport Club Lublin) otrzymali nagrody
sfinansowane przez uczelnię – stoły do piłkarzyków.
W turnieju, który jest równocześnie
eliminacją do mistrzostw ogólnopolskich
startowali zawodnicy z trzech województw:
lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

dut (wiceprezes związku ds. technicznych,
7 dan) oraz Jarosław Suska, wielokrotny
mistrz świata i Europy, najlepszy technik
i jeden z najbardziej znanych zawodników
na świecie.

Poziom turnieju jest bardzo wysoki.
I warto pochwalić również za organizację,
wszystko dopięte na ostatni guzik: komen-

Najlepiej wypadł z zawodników w województwie lubelskim mój wychowanek Dominik Demski: mówił Andrzej Kobylarz,

Fot. mb.

W tym roku dwóch studentów naszej
uczelni Paweł Kalinowski i Mateusz Pelc
przeszło etap uczelniany i zakwalifikowało
się do etapu regionalnego konkursu
Studencki Nobel 2011. Uroczysta
Gala Regionalna odbędzie się 5 maja
2011r. w hotelu Europa w Lublinie,
gdzie spośród zwycięzców pierwszego
etapu zostanie wybrany najlepszy
przedstawiciel województwa lubelskiego.
W czerwcu Krajowa Komisja Konkursowa
wyłoni zwycięzcę Konkursu – Najlepszego
Studenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto zostaną wybrani najlepsi studenci
w danych kategoriach - Krajowych
Laureatów Branżowych. Uroczystym
zakończeniem konkursu będzie Gala
Finałowa, podczas której odbędzie
się wręczenie nagrody głównej oraz
wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
Grażyna Kot
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Michał miał problem z podniesieniem swojej nagrody. Fot. Janusz Bzówka

tował Tadeusz Łoboda, prezes Polskiego
Związku Taekwon-do. Dzięki temu wydarzeniu Zamość gościł prawdziwe sławy tej
sztuki walki. Wśród trenerów pojawili się np.
Zbigniew Bujak (wiceprezes związku ds.
badawczo-szkoleniowych, 7 dan), Jerzy Je-

trener Zamojskiego Sportowego Klubu Taekwon–do i główny organizator mistrzostw.
Dominik zajął pierwsze miejsce w walkach
do 66 kg.
mb
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Zintegrowany model kulturoterapii w pedagogice młodzieży

zagrożonej wykluczeniem społecznym
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
przygotowała nowy interesujący projekt zatytułowany
„Zintegrowany Model Kulturoterapii w Pedagogice
Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym”.
Wniosek został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie w ramach konkursu Program Operacyjny
Kapitał Ludzki i został tam pozytywnie oceniony,
a obecnie przygotowywany jest do realizacji.
Grupą docelową projektu jest młodzież
gimnazjalna w przedziale wiekowym od 13
do 16 roku życia (w szczególnych przypadkach niedostosowania społecznego do
18 roku życia), zagrożona wykluczeniem
społecznym, u której występują problemy
adaptacyjne w środowisku szkolnym i niebezpieczeństwo wcześniejszego opuszczenia systemu edukacji. Natomiast grupą
docelową użytkowników produktu są nauczyciele uczący w gimnazjach.
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego
wśród młodzieży gimnazjalnej w Zamościu. Ten nadrzędny cel doprecyzowują
cele szczegółowe, które zostały określone
w sposób następujący:
- rozwój aktywności nauczycieli w zakresie pracy pedagogicznej z młodzieżą
trudną;
- zmiana negatywnych postaw życiowych i zachowań wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- upowszechnienie innowacyjnych metod wczesnej interwencji pedagogicznej jak również profilaktyki wykluczenia
społecznego dzieci i młodzieży (w tym
zagranicznych, wypracowanych u partnera projektu).
Partnerem zagranicznym w powyższym projekcie jest Even. Fachschule fuer
Sozialpedagogik w Schwäebisch Hall, która

posiada interesujące doświadczenia w dziedzinie pedagogiki społecznej.
W projekcie proponuje się opracowanie i przetestowanie: Modelu Zintegrowanej
Kulturoterapii Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem Społecznym. Ten model opiera
się na wykorzystaniu kilku ważnych czynników mających wpływ na proces wychowawczy: systemie wartości i kompetencji
społecznych, wychowaniu przez kulturę
z uwzględnieniem kształtowania kompetencji artystycznych oraz edukacji nauczycieli na rzecz wykorzystania kulturoterapii
w pracy pedagogicznej.
Należy podkreślić, że kulturoterapia
pomaga zapobiegać pogłębianiu się patologii społecznych, wpływa na rozwój
zdolności, które mają urzeczywistnić
pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga
również uzewnętrznić emocje, pragnienia,
myśli, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc
w dostrzeżeniu ich przez innych. Wydobywa z młodzieży siłę oraz energię, które
wspierają ją we własnym rozwoju.
Innowacyjność proponowanego podejścia polega w szczególności na:
- kompleksowości oddziaływań profilaktycznych, skierowanych do uczniów,
rodziców i nauczycieli;
- oparciu procesu wychowawczego na systemie wartości podstawowych (dobro,
piękno, prawda, miłość, przyjaźń, itp);
- nauce kompetencji społecznych, które często u dzieci i młodzieży z rodzin

-

dysfunkcyjnych są słabo rozwinięte (np.
umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze
stresem);
zastosowaniu nowoczesnych technik
terapeutycznych w pracy z młodzieżą
tj. arteterapii, dramoterapii, muzykoterapii.

Ponadto Projekt proponuje rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia nakładów na wsparcie młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Zamiast niwelować skutki, zwalczane będą
przyczyny problemów. Ważne jest również
zintegrowanie aktywności różnych instytucji, (MCPR, szkoła, uczelnia wyższa), przez
co ich działania nie będą się powielały, ale
uzupełniały (uniknięcie mnożenia kosztów
tych samych działań).
Produktem podlegającym upowszechnianiu i włączaniu do polityki oddziaływań
wychowawczych będzie: Model Zintegrowanej Kulturoterapii Młodzieży Zagrożonej
Wykluczeniem Społecznym, zawierający
w sobie:
- zestaw programów edukacyjnych, wykorzystujących kulturoterapię jako metodę pracy wychowawczej;
- zestaw przetestowanych procedur
i dobrych praktyk współpracy instytucji
działających na rzecz młodzieży zagrożonej;
- zestaw przetestowanych procedur i dobrych praktyk w pracy z rodzicem i uczniem wykluczonym społecznie;
- zestaw materiałów edukacyjnych dla
nauczycieli (podręcznik).
Twórcy projektu mają nadzieję, że realizacja zaplanowanych zamierzeń w znaczny
sposób przyczyni się do zmniejszenia się
występowania zjawisk wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
dr Janusz Skwarek

Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dzień Otwarty WSZiA

Ale ekstra!
Prawie 600 uczniów i nauczycieli odwiedziło Wyższą Szkołę
Zarządzania i Administracji podczas Dnia Otwartego Uczelni
10 lutego br. Każdy znalazł coś dla siebie, ale największą
popularnością cieszyły się warsztaty dziennikarskie, zajęcia
o maturze z matematyki i cyberprzemocy w Internecie.
Warsztaty dziennikarskie, z cyklu„Media
w Europie”, których współorganizatorem
było CIE Europe Direct Zamość, prowadzili
Jarosław Kalbarczyk z radia ESKA i Marcin Bielesz z Gazety Wyborczej. Mówili
o „blaskach i cieniach” swojego zawodu.
Jeśli ktoś szuka pracy spokojnej i bezstresowej w godzinach od do – to nie będzie
dziennikarzem. Ktoś kto lubi ludzi, szuka
przygód, chce codziennie poznawać coś nowego, nie boi się wyzwań i jest pełen niespożytej energii, powinien spróbować: zachwalał
dziennikarstwo, nie tylko radiowe, Jarosław
Kalbarczyk. Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji ma uprawnienia do prowadzenia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wkrótce rozpocznie
nabór na ten kierunek. Uczelnia proponuje
ciekawe specjalności na tym kierunku i stawia na dziennikarstwo internetowe ściśle
powiązane z grafiką medialną.
Matematyka wcale nie musi być trudna.
Teraz ważne, żeby nie tylko zdać maturę, ale

żeby zdać ją jak najlepiej: przekonywała Irena Ołtuszyk, koordynator matury z matematyki w województwie lubelskim. Przed
tą niezwykle ciekawą analizą matematyczną prorektor dr Mieczysław Kowerski
wręczył studentom certyfikaty potwierdzające zdobycie stypendium ministra za
szczególne osiągnięcia w nauce. Dla przypomnienia w WSZiA 11 osób otrzymało te
prestiżowe stypendia, co w przeliczeniu na
tysiąc studentów daje tej zamojskiej uczelni
pierwsze miejsce w regionie wśród uczelni
publicznych i niepublicznych.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zajmuje się bezpieczeństwem w sieci od co najmniej kilku miesięcy. Dziekan
dr Bogusław Klimczuk prowadzi zajęcia
w szkołach głównie ponadgimnazjalnych,
które cieszą się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.
Dlatego też podczas Dnia Bezpiecznego Internetu (8 lutego) i Dnia Otwartego Uczelni (10 lutego) tego tematu po prostu nie

Dla najbardziej aktywnych – europejskie misiaki. Fot. mb.
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Studenci wszystkich krajów łączcie się. Fot. mb.

mogło zabraknąć. Nauczyciele skorzystali
z telekonferencji (patronat CIE Europe Direct Zamość), która również podejmowała
podobną problematykę: „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w internecie – doświadczenia wybranych krajów europejskich”.
Spotkanie z Rzeszowa prowadził Krzysztof
Kilar z Akademii Cisco.
Podczas Dnia Otwartego nie zabrakło
również muzycznych atrakcji („Jaka to melodia” prowadzący prodziekan dr Janusz
Skwarek). Swoją kulturę prezentowali
zarówno studenci ukraińscy („Po drugiej
stronie Bugu”) jak i tureccy (przybyli do
Zamościa prosto z Istambułu). Studenci pedagogiki prowadzili zajęcia z komunikacji
interpersonalnej, inżynierię ekstremalną
prezentowali studenci budownictwa.
Stypendyści Erasmusa i Leonardo da Vinci
chwalili się swoimi wojażami do Portugalii
i Finlandii. Oblężenie przeżył punkt informacyjny CIE Europe Direct, który za pozytywną odpowiedź w quzie europejskim
rozdawał sympatyczne misiaki pluszowe.
- Ale ekstra – wzdychał na łóżku do
masażu, uczeń z liceum w Krasnobrodzie.
Poddał się masażowi, jak wielu innych tego
dnia, wykonywanemu przez studentów fizjoterapii i nie żałował.
mb
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Wirtualne światy

Dzień Bezpiecznego Internetu
Poznać tajniki informatyki śledczej, problematykę cyberprzemocy
w sieci, a także jak zachować zdrowy rozsądek jako nauczyciel
w czasach Internetu. Te wszystkie niełatwe tematy zostały
zaprezentowane 8 lutego podczas Dnia Bezpiecznego
Internetu w naszej uczelni. Propagatorem tego święta był
dziekan Wydziału i Zarządzania dr Bogusław Klimczuk.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez
Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK)
– realizatorów unijnego programu „Safer
Internet”. Głównym partnerem DBI 2011
jest Fundacja Orange.
Główną ideą narodowych obchodów
DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele
aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej
Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi,

frontując się z wyzwaniami i problemami
związanymi z ochroną swojej prywatności,
bezpieczeństwem czy własnym wizerunkiem. Tegoroczne hasło – „Internet to więcej
niż zabawa. To Twoje życie” - miało na celu
zwrócenie uwagi na wpływ i konsekwencje
internetowej aktywności dzieci i młodzieży.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu organizuje szereg
przedsięwzięć na rzecz bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. W ramach
zamojskich obchodów Dnia Bezpiecznego
Internetu 2011, nad którymi honorowy
patronat objął Prezydent Miasta, Marcin
Zamoyski, we WSZiA odbył się cykl seminariów pod wspólnym tytułem „Bezpieczne
światy wirtualne”. W programie prezentowano tematy: „Cyberprzemoc – uwarunkowania, doświadczenia, profilaktyka - dr
Bogusław Klimczuk, „Informatyka śledcza
– jak to działa” - mgr Mirosław Madej, „Jak

Konkurs dla młodych
dziennikarzy

Co w szkole

piszczy?

19. redakcji zgłosiło się do VIII edycji
konkursu CO W SZKOLE PISZCZY?
Konkurs ma już wieloletnią tradycję, setki nagrodzonych młodych adeptów dziennikarstwa. Kilku z nich nie tylko studiuje, lub
studiowało, dziennikarstwo, ale również pracuje w zawodzie. Dlatego warto sprawdzić
swoje umiejętności w tej rywalizacji. Tym
bardziej, że jest to również świetna zabawa.
Uczestnikom konkursu proponujemy także studia na kierunku DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.
Z pasją obserwujesz rzeczywistość
i umiesz swoje wrażenia przelać na papier.
Interesujesz się grafiką i reklamą w mediach.
Portale internetowe i blogi to Twój żywioł
- jesteś idealnym kandydatem na studia
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: zachęca Małgorzata Bzówka,
kierownik działu promocji i rekrutacji
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Dla nich warto to robić: mówiła przed
rokiem Jadwiga Hereta, dziennikarka Tygodnika Zamojskiego podczas oceniania
gazet szkolnych. Wówczas wzruszona czytała relacje uczniów na temat zmarłej tragicznie koleżanki. Kto w tym roku zachwyci,
wzruszy czy rozbawi bardzo wymagających
jurorów, to się okaże już za miesiąc. Finał
zaplanowano na początek czerwca.
Młodzi dziennikarze w tegorocznej edycji rywalizują w kategoriach: gazeta, gazeta
internetowa, tekst i news TV.
mb

Dzieci nie mają prywatności w sieci – tłumaczy podczas zajęć dziekan Bogusław Klimczuk. Fot. mb.

kampanie informacyjne, konkursy i inne
akcje, które trwały przez luty.

być nauczycielem w czasach Internetu i nie
zwariować?” – dr Janusz Skwarek.

W tym roku tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu były wirtualne światy. Młodzi ludzie
spędzają coraz więcej czasu online, kon-

W seminariach uczestniczyli nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni
a także młodzież zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. „Stop cyberprzemocy” to

także jeden z tematów realizowany przez
dziekana dr. Bogusława Klimczuka podczas
spotkań z dziećmi i młodzieżą. Zainteresowanych odsyłamy po informacje pod numer telefonu 84 677 67 45 lub email bklimczuk@wszia.edu.pl.
opr. mb
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Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dlaczego warto studiować pedagogikę?
Na portalu kierunkistudiow.pl można zaobserwować ciekawą
dyskusję. Jedna z Internautek zadała pytanie: „Chciałabym
studiować pedagogikę wczesnoszkolną zaocznie.
Jak wyglądają takie studia, czy jest ciężko? Czy taki kierunek ma
przyszłość?...” (kierunkistudiow.pl/twoje_forum/topic,219.0/)
Warto zaprezentować dwie odpowiedzi: jedną teoretyczną, a drugą praktyczną
– przykładową opinię jednej z absolwentek
takiego kierunku studiów, nauczycielki pracującej w zawodzie.
Pedagogika wczesnoszkolna jest subdyscypliną pedagogiczną i zwraca uwagę
na kreowanie aktywności własnej dziecka.
Wśród innych subdyscyplin takich jak: dydaktyka, teoria wychowania, historia wychowania, andragogika, pedeutologia czy
też pedagogika przedszkolna, pedagogika
wczesnoszkolna pełni bardzo ważną rolę,
bowiem zajmuje się wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się dzieci w młodszym
wieku szkolnym - od 7 do 10 lat. W części
ogólnej dyscyplina ta bada uwarunkowania
procesu kształcenia dzieci. Natomiast część
szczegółowa pedagogiki wczesnoszkolnej
dotyczy nauczania poszczególnych przedmiotów.
Celem pedagogiki przedszkolnej jest
tworzenie właściwych warunków do kształtowania możliwości poznawczych uczniów,
doskonalenie zmysłów, które dają dziecku
możliwość postrzegania zjawisk oraz pro-

cesów przyrodniczych i społecznych. Głównie dlatego, by uczniowie mogli przejść od
dziecięcego do uporządkowanego rozumienia świata. Istotnym jest kształtowanie
dojrzałości emocjonalnej dziecka, która
pozwoli na kierowanie własnym postępowaniem, jak również wrażliwości w kontaktach z dziedzinami kultury i różnorodnymi
zjawiskami przyrody. Ważnym celem jest
także przygotowanie dziecka do podejmowania dłuższych wysiłków intelektualnych,
fizycznych oraz rozbudzanie i stymulowanie
wrażliwości i zdolności dziecka.
Oczywiście głównym powodem
podjęcia studiów na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest
możliwość znalezienia pracy zawodowej,
choć nie bez znaczenia okazać się może
satysfakcja płynąca z pracy dydaktycznowychowawczej. Na pewno absolwent tego
kierunku będzie posiadał konkretny zawód
– wychowawcy i nauczyciela szkolnego (będzie uczył między innymi podstawowych
umiejętności w zakresie pisania, czytania
czy też liczenia), który znacznie zwiększy
jego szanse na rynku pracy.

Warto zaprezentować jedną z opinii Internautów, którzy interesują się takim właśnie kierunkiem studiów:
„Witam zainteresowane dziewczyny pedagogiką wczesnoszkolną. Tak się składa, że
w ubiegłym roku ukończyłam ten kierunek
(licencjat). Obecnie pracuję w przedszkolu
i jest super! Studia same w sobie nie są w zasadzie ciężkie, wiadomą rzeczą jest, że czasem trzeba się przyłożyć - jak wszędzie. Ale
ogólnie bardzo mile wspominam ten czas.
Na początku studiów mówili nam, że to nie
ma sensu, że nie znajdziemy pracy itp, itd...
Jednak okazało się zupełnie inaczej - prawie
90% absolwentów znalazło pracę w placówkach oświatowych. Większość w przedszkolach, część w szkołach. Problemu z pracą
nie ma, zawsze coś się znajdzie - chociażby
na zastępstwo itp. Wiadomą rzeczą jest, że
w placówkach tych pracują głownie kobiety, a tam gdzie kobiety – tam spora rotacja
(ciąże, urlopy wychowawcze i macierzyńskie). Więc praca zawsze się znajdzie. Trzeba
tylko samemu szukać, na własną rękę. I są
plusy takiej pracy – oświata, jak wiadomo,
wyróżnia się niską ilością godzin pracy oraz
sporą ilością wolnego. Wprawdzie w przedszkolu nie ma tak jak w szkole, ale też nie
jest z tym źle. Praca ciężka, ale i przyjemna.
Polecam jak najbardziej kierunek” (kierunkistudiow.pl/twoje_forum/topic,219.0/)
dr Janusz Skwarek

Międzynarodowe egzaminy językowe

U WAG A ! ! !

TELC
Studium Języków Obcych
zaprasza studentów do wzięcia
udziału w międzynarodowych
egzaminach językowych The

merem telefonu 84 677 67 10. Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać
u mgr Agnieszki Krzanowskiej – Studium
Języków Obcych – pokój nr 104 na ul. Sienkiewicza 22 (tel. 84 677 67 43).

Zgodnie z nową ustawą prawo o szkolnictwie wyższym podstawą do przyznania
studentowi stypendium za wyniki w nauce jest, poza uzyskaniem odpowiedniej
średniej z toku studiów, udokumentowanie osiągnięć naukowych. Uzyskane
przez Państwa certyfikaty językowe
TELC potwierdzające znajomość języków
obcych stanowią jeden z komponentów osiągnięć naukowych, które
są niezbędne do otrzymania powyższego stypendium.
Magdalena Korga

European Language Certificates.
Termin
egzaminu

Termin
wpłaty

Cena
egzaminu

Certificate in English (B1)

17.06.2011 r.

13.05.2011 r.

390,00 PLN

Certificate in English - Advantage (B2)

17.06.2011 r.

13.05.2011 r.

450,00 PLN

Egzaminy TELC

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja
2011 r. w Biurze Rektora i Kanclerza (pokój
nr 13) na ul. Akademickiej 4 bądź pod nu-
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Z Londynu do Zamościa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
realizuje projekt Kadry dla gospodarki transgranicznej.
Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu,
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozmowa z prof. Tomaszem Mickiewiczem, wykładowcą w Wyższej Szkole
Zarządzania i Administracji w Zamościu
na kierunku ekonomia, specjalność gospodarka transgraniczna oraz University
College London, jednej z 5 najlepszych
brytyjskich uczelni wyższych, gdzie wykłada przedmioty z zakresu ekonomii
porównawczej rynków wschodzących
oraz prywatyzacji.
- Czy kształcenie w zakresie gospodarki transgranicznej zwiększa Pana zdaniem szanse na
rozwój obszarów położonych po obu stronach granicy?
Bez wątpienia tak. Funkcjonowanie
samej uczelni, Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji jest tego doskonałym przykładem. Studiuje tu i pracuje wiele osób
z Ukrainy. To już początkuje rozwój obszarów położonych po obu stronach granicy.
Na dłuższą metę warto byłoby tworzyć
organizacje absolwentów, aby utrzymywać
kontakt, aby wykorzystać ich potencjał. Wymiana gospodarcza, która wspiera rozwój
opiera się przede wszystkim na kontaktach
ludzkich, w to należy inwestować. Poza tym
warto byłoby przenieść na stronę ukraińską
badania nastrojów gospodarczych – to pomogłoby zreformować administrację, która
często tworzy barierę dla biznesu.
- Czy Zamojszczyznę i obszary transgraniczne
można zaliczyć do rynków wschodzących?
W skali Polski Zamojszczyzna zalicza się
do tzw. ściany wschodniej, ale w powiązaniach z Ukrainą staje się bardziej centralnym ośrodkiem. Korzyści z wzajemnych
międzynarodowych powiązań gospodarczych są bez wątpienia bardzo istotne dla
tych obszarów. Pytanie jak te szanse wykorzystać, na czym budować pomysły, jakie
są zasoby, silne punkty. Na pewno Zamoj-

szczyzna powinna lobbować na rzecz Wołynia, bo w naszym interesie jest to, żeby
regiony przygraniczne na Ukrainie się rozwijały. Żeby po tamtej stronie rozwiązywane były problemy związane z bezrobociem
i brakiem przedsiębiorczości. To nie jest gra
o sumie zerowej, a zatem korzyść będzie
obustronna. Myślenie ekonomiczne polega
na tym, że lepiej mieć bogatego sąsiada niż
biednego. Im szerszy rynek, np. w handlu
i usługach, tym więcej korzyści po obu stronach.

Studenci University College London
to mieszanka międzynarodowa. Są wśród
nich również Polacy, którzy są bardzo
zdolni. Dwa lata temu najlepszy wynik
w programie ekonomia i biznes ze studiami wschodnioeuropejskimi na poziomie licencjackim miała Polka. A więc nasi rodacy
na pewno nie odstają od innych, a wręcz
bywają lepsi od przeciętnych studentów.
Jeśli chodzi o studentów zamojskich, to
egzaminy z przedmiotów, które wykładam
są przed nimi i dopiero po otrzymaniu wyników, można będzie wydać opinię. Na razie mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się
z nimi pracuje. Są mili, uprzejmi, podobnie
jak wszyscy mieszkańcy Zamościa. Tutaj
czuję się jak u siebie. Wiele lat mieszkałem
w Lublinie, a moi dziadkowie pochodzą

Prof. Tomasz Mickiewicz w gronie studentów gospodarki transgranicznej. Fot. K. Kimak

- Jest Pan wykładowcą University College
London, który jest częścią federacji uczelni
wyższych funkcjonujących pod nazwą Uniwersytetu Londyńskiego. Kształci się tam ponad 20 tysięcy studentów. Czy zamojscy studenci różnią się od studentów angielskich?

z Hrubieszowa, a więc zawsze z ogromną
radością i sentymentem przyjeżdżam w te
strony.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Kimak

Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zamojscy rehabilitanci w Rzeszowie i Zgorzelcu

Bez bólu
Dla studentów i wykładowców
fizjoterapii marzec był bardzo
aktywnym miesiącem spotkań,
konferencji i sympozjów.
III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji
– potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu
nerwowego (3 – 4 marca 2011r. w Rzeszowie) zostały zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski. Celem konferencji
była wymiana poglądów i doświadczeń
oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji. Udział w niej
wzięli wykładowcy naszej uczelni Rafał
Sapuła i Krzysztof Mataczyński. Wygłosili
oni następujące referaty: Psychospołeczne,
medyczne i architektoniczne bariery w życiu
niepełnosprawnych mieszkańców Zamościa, Wpływ rehabilitacji na jakość życia pa-

cjentów chorych na stwardnienie rozsiane,
Występowanie stanów depresyjnych u osób
z bólami dolnego odcinka kręgosłupa, Predyktory strukturalno-czynnościowych zmian
serca u pacjentów z otyłością i zespołem metabolicznym oraz ich zależność od płci.
W sesji studenckiej wzięli udział studenci z koła naukowego „Radiatus”, którego
opiekunem jest doc. dr Krzysztof Mataczyński. Swoje prace zaprezentowali: Aleksandra
Ochota, Małgorzata Mroczek, Mateusz Pelc,
Paweł Kalinowski: Udział rodziny w procesie
wychowania i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, Małgorzata Mroczek Aleksandra
Ochota, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski:
Otyłość – problem XXI wieku, Katarzyna Gaber: Ocena sprawności fizycznej osób niedowidzących i niewidomych, Elżbieta Grochowicz:
Ocena efektów rehabilitacji u pacjentów ze
zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych, Bartłomiej Bednarz: Ocena rehabilitacji
przez osoby po urazie rdzenia kręgowego.
„Życie bez bólu” pod takim hasłem
w dniach 24 – 27 marca br. w Zgorzelcu
odbyła się międzynarodowa konferencja
zorganizowana z okazji Międzynarodowego

Dnia Inwalidy, uczestnikami konferencji byli
wybitni specjaliści z całego świata w zakresie
fizjoterapii i niepełnosprawności. Na sesjach
naukowych zostały poruszone kwestie dotyczące zagadnień współczesnej fizjoterapii.
Aktywny udział w konferencji wzięli
również przedstawiciele koła „Radiatus”.
Wygłosili oni następujące referaty: Mateusz
Pelc, Paweł Kalinowski, Krzysztof Mataczyński: Rehabilitacja w mózgowym porażeniu
dziecięcym – możliwość oceny przebiegu
i postępu rehabilitacji, Paweł Kalinowski.
Mateusz Pelc, Krzysztof Mataczyński: Miażdżyca choroba współczesnej cywilizacji,
Aleksandra Ochota, Małgorzata Mroczek:
Współczesne poglądy na temat rehabilitacji
w bólach krzyża, Małgorzata Mroczek, Aleksandra Ochota: Aktywność fizyczna osób
niepełnosprawnych.
Po zakończeniu każdego panelu odbyła
się dyskusja, która stanowiła dla wszystkich
jej uczestników okazję do wymiany opinii
na temat wygłaszanych referatów.
Paweł Kalinowski i Mateusz Pelc
Przedstawiciele studenckiego
koła naukowego „Radiatus”

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów dla odważnych
Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne cieszy się w Polsce dość dużym
zainteresowaniem, spowodowanym przede wszystkim realnymi
możliwościami realizacji kariery zawodowej absolwentów.
Jest to kierunek oferujący interesujące perspektywy zatrudnienia w różnych
podmiotach krajowych i samorządowych
takich jak: policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna, centra zarządzania
kryzysowego, agencje ochrony mienia, instytucje administracji wojskowej.
Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne prowadzone będzie na Wydziale Zarządzania i Administracji. Bezpośredni nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawować będzie powołana w tym celu
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Celem kształcenia jest przygotowanie kadr
z tytułem zawodowym licencjata w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego. Podczas
studiów student będzie miał możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności - bezpieczeństwo i porządek publiczny
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oraz zarządzanie kryzysowe w administracji
terenowej. Po sześciu semestrach studiów
obejmujących: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, kursy distanse learning oraz praktyki
zawodowe, absolwent dysponował będzie
rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi samodzielne wykonywanie zawodów
związanych z kompetencjami w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent
tego kierunku będzie orientował się w procesach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w skali lokalnej i krajowej.
Absolwenci będą mieli prawo do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.
Po ich ukończeniu otrzymają tytuł magistra
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Program studiów został opracowany zgodnie
ze standardem dydaktycznym, kierunku bez-

pieczeństwo wewnętrzne, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia,
a także trybu tworzenia i warunków, jakie
musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia
międzykierunkowe oraz makrokierunki.
Studia prowadzone będą w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym i trwać
będą 6 semestrów. Program nauczania
obejmuje na studiach stacjonarnych 2013
godzin oraz odpowiednio na studiach
niestacjonarnych 1267 godzin. Przedmioty kształcenia ogólnego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią 16%
wymiaru godzin (niestacjonarne – 17%),
przedmioty podstawowe 15% wymiaru
godzin (14% na niestacjonarnych), przedmioty kierunkowe 36% wymiaru godzin
(39% na niestacjonarnych), natomiast
przedmioty specjalnościowe na studiach
stacjonarnych 34% wymiaru godzin (28%
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na niestacjonarnych). Zajęcia praktyczne
(ćwiczenia, laboratoria, seminaria, konwersatoria) stanowić będą 60% wszystkich prowadzonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Przewiduje się przyjęcie na pierwszy
rok studiów stacjonarnych 60 studentów
i niestacjonarnych - 90 studentów. Kadra
naukowo-dydaktyczna pochodzić będzie
z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Uniwersytetu Marii
Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Akademii
Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach oraz KUL w Lublinie.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu będzie przygotowany

do zawodów związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
Będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, prawnych,
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
(w tym zarządzania w sytuacjach kryzysowych) i bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej, tworzącą podbudowę
dla rozumienia istoty bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Absolwent zrozumie i będzie potrafił
analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiądzie podstawową
wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw
człowieka i zasad funkcjonowania państwa –
jego ustroju i struktury. Pozna podział władzy
w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie

i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Absolwent opanuje zagadnienia
związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne
w tym zakresie, zasady funkcjonowania
instytucji państwa oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Będzie potrafił
rozwiązywać problemy zawodowe oraz
posiądzie umiejętności pracy zespołowej
jak również komunikacji interpersonalnej. Absolwent będzie przygotowany do
pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne
służb państwowych odpowiedzialne za
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
dr Bogusław Klimczuk
Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji

Rozmowa z Niną Kołodziejczuk, studentką drugiego roku budownictwa.

Niczego nie żałuję
Kiedy podjęłaś decyzję o studiach
na kierunku budownictwo?
Sama czy ktoś Ci podpowiedział?
Bardzo długo odwlekałam decyzję, jakie podjąć studia. Praktycznie do samej matury nie wiedziałam, jaką wybrać uczelnię
ani jaki kierunek. Zawsze interesowałam
się przedmiotami ścisłymi i stwierdziłam, że
budownictwo będzie najlepszym rozwiązaniem, chociażby ze względu na sytuację
na rynku pracy, a także na moje zainteresowania. Mam nadzieję, że nie będę miała
w przyszłości problemów ze znalezieniem
pracy, ponieważ inżynierów nigdy nie jest
za dużo. Jak nie w Polsce, to za granicą.

czyną w grupie. Aktualnie jest nas siedem
na roku.
Czy inżynier budownictwa
to trudny zawód dla płci pięknej?
Na razie panują jeszcze stereotypy, że
jest to zawód typowo męski. Ale sukcesyw-

Czy kierunek jest trudny dla Ciebie?
Łatwo nie jest. W programie mamy
dużo zajęć związanych różnego rodzaju
konstrukcjami oraz wiele projektów. Jak na
razie nie miałam problemu z zaliczeniami.
Wierzę, że przy odrobinie wytrwałości będzie tak dalej.
Jesteś na kierunku zamawianym!
Co się z tym wiąże?
Najważniejsze dla nas studentów jest to,
że połowa naszej grupy dostaje co miesiąc
1000 zł stypendium za wyniki w nauce. Dzięki projektowi organizowane są też dla nas
różnego rodzaju wyjazdy, między innymi do
Krakowa czy Lublina, na których mamy zajęcia z renowacji i konserwacji zabytków.
1000 zł to dużo czy mało dla studenta?
Dla studenta 1000 zł to jest bardzo
dużo. Są to pieniądze, które mogę przeznaczyć na własne potrzeby i dodatkowo bardzo mnie motywują do nauki.

Jakie widzisz dla siebie
możliwości pracy?
Na razie planuję jeszcze się uczyć tak
długo, jak to będzie możliwe. Wiadomo,
im lepsze wykształcenie, tym lepszą pracę
można znaleźć. Mam nadzieję, na jak najszybsze uzyskanie tytułu magistra inżyniera a potem zdecyduję czy dalej brnąć w karierę naukową, czy starać się o uprawnienia
budowlane i pracować bardziej „w terenie”.
Jak dużo kobiet studiuje
na Twoim kierunku?
Coraz więcej kobiet decyduje się na inżynierskie kierunki. Byłam mile zaskoczona
dowiadując się, że nie jestem jedyną dziew-

ma zupełnie inne podejście do świata. Kobiety są dokładniejsze i mają bardziej kreatywne pomysły.

nie się to zmienia. Moim zdaniem za kilka
lat kobiety na budowach staną się „chlebem powszednim”. Wiadomo, płeć piękna

Czy ponownie wybrałabyś ten kierunek,
gdyby można byłoby cofnąć czas?
Oczywiście, niczego nie żałuję. Co więcej, bardzo zachęcam do wybrania właśnie
tak przyszłościowego kierunku, jakim jest
budownictwo. Bardzo podoba mi się atmosfera panująca na uczelni, a także kadra
zapewniająca nam naprawdę solidne wykształcenie.
Rozmawiała Małgorzata Bzówka
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Konkurs dla przedsiębiorczych - ogłoszony
Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej? Chcesz zwiedzić Parlament
Europejski? Nie masz pieniędzy na kino domowe? Weź udział
w konkursie „NIE PĘKAM, ZOSTAJĘ – TU TEŻ JESTEM EUROPEJCZYKIEM”
Jego uczestnicy winni przygotować
biznesplan - swój pomysł na działalność
gospodarczą i przedstawić go zgodnie
z opracowanym przez organizatorów Wnioskiem Konkursowym. Oceniany będzie sam
pomysł, jego innowacyjność, realność założeń, strategia rozwoju planowanej działalności, dostosowanie jej do rynku lokalnego
oraz szansa na sukces.
Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości, źródeł jej finansowania,
a także popularyzowanie umiejętności
diagnozowania i analizy środowiska lokal-

nego w celu wykorzystania jego zasobów
w kreowaniu pomysłów na małą przedsiębiorczość.
Prace konkursowe mogą być przekazywane do organizatorów osobiście, listem
poleconym lub pocztą kurierską w terminie
od 15.04.2011 r. do 15.06.2011 r.
Zwycięzca otrzyma kino domowe oraz
weźmie udział w wyjeździe do siedziby
Parlamentu Europejskiego w Brukseli, kino
domowe otrzyma także zdobywca drugiej nagrody, zaś trzeciej kamerę cyfrową.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

CIE Europe Direct

Namaluj swoją wieś
„Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj dziś i jutro” to tytuł konkursu
plastycznego organizowanego dla uczniów szkół podstawowych
przez Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” oraz Punkty
Informacji Europejskiej działające przy Ośrodkach Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli, Grabanowie, Rejowcu i Sitnie.

odbędzie się w Sitnie 10 lipca 2011 r. podczas XXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Konkurs organizowany jest przez Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu, Punkty Informacji Europejskiej działające przy Lubelskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego (Końskowola, Grabanów, Rejowiec, Sitno) oraz Biuro Posła do
Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w Zamościu.
Informacje na temat konkursu, w tym
Regulamin oraz wzór Wniosku Konkursowego, dostępne są na stronach internetowych organizatorów: www.lenalubelska.pl,
www.europedirect-zamosc, wszia.edu.pl
oraz www.wodr.konskowola.pl
WM
W pierwszym etapie konkursu w każdym z Ośrodków wybranych zostanie po 5
najlepszych prac. Zostaną one zaprezentowane 10 lipca 2011 roku w Sitnie podczas
Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn
i Urządzeń Rolniczych. W tym dniu Komisja Konkursowa ogłosi wyniki oraz wręczy
nagrody autorom. Zdobywca pierwszego
miejsca otrzyma kino domowe, drugiego
- kamerę video, zaś trzeciego - aparat fotograficzny.
Prace należy przesłać do organizatorów
w terminie do 6 maja 2011r. Mogą być one
wykonane w dowolnej technice. Wymagany jest format A3 o orientacji poziomej.
Autor może nadesłać tylko jedną pracę.
Komisja Konkursowa oceni trafność doboru problemu i tematu pracy, oryginalność,
walory artystyczne: kompozycję, gamę kolorystyczną, technikę wykonania.
Prace finalistów zostaną opublikowane w wydanym na tę okazję specjalnym
folderze, zaś praca zwycięska dodatkowo
zostanie opublikowana w ogólnopolskim
kalendarzu Sieci Europe Direct realizowanym w ramach projektu „Zjednoczona
w różnorodności, czyli mój region w Unii
Europejskiej”.

Laureaci poprzedniej edycji podczas uroczystego finału w Sitnie. Fot. Władysław Molas
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Europe Direct

Nowa umowa z Komisją Europejską
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr inż.
Jan Andreasik podpisał kolejną, już 7. umowę z Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce w sprawie współfinansowania działalności Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct /CIE ED/ w Zamościu.
Podpisana umowa jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku projektowego złożonego przez WSZiA na funkcjonowanie punktów informacyjnych Europe Direct w 2011 roku.
Głównym celem działalności CIE ED jest
ułatwienie mieszkańcom Zamościa i Regionu
Zamojskiego uzyskania informacji, porady,
pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące
instytucji Unii Europejskiej, ustawodawstwa,
polityki, programów, możliwości korzystania
z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej
itp. jak również inicjowanie, wspieranie i pomoc lokalnym inicjatywom różnych grup społecznych w zakresie upowszechniania wiedzy,
debaty i dyskusji na temat Unii Europejskiej.
Główne kierunki działalności CIE ED
w roku 2011 koncentrować się będą na:
• prowadzeniu działalności informacyjnej
w siedzibie CIE ED,
• organizacji różnego typu imprez i przedsięwzięć o charakterze informacyjnoedukacyjnym,
• prowadzenie działalności wydawniczej
z zakresu problematyki europejskiej,
• organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży.
Działalność informacyjna skierowana będzie głównie do osób osobiście odwiedzających CIE ED, kontaktujących się telefonicznie,
za pomocą poczty e-mail oraz listownie. Klienci CIE ED będą mogli skorzystać z komputera
z dostępem do Internetu, telewizora z dostępem do europejskich programów informacyjnych, biblioteczki podręcznej obejmującej
ok. 300 najnowszych pozycji wydawniczych
z zakresu zagadnień europejskich oraz będą
mogli otrzymać liczne materiały informacyjne
w formie broszur, folderów, plakatów i ulotek.
W roku 2011 zaplanowano 29 przedsięwzięć o charakterze informacyjno- edukacyjnym o łącznym czasie trwania co najmniej 1,2
tys. osobogodzin.
Zaplanowano organizację ponad 20 lekcji
europejskich dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dotyczących m.in: Europejskiego Roku

Wolontariatu - 2011, Polskiej Prezydencji
w Unii Europejskiej, cyberprzemocy, Traktatu Lizbońskiego i Karty Praw Podstawowych,
kryzysu finansowego i mobilności zawodowej
młodzieży na europejskim rynku pracy. W lekcjach organizowanych głównie w ramach obchodów Dni Wiosny w Europie weźmie udział
ponad 400 uczniów.
Planuje się organizację Zamojskiego Forum
Budownictwa - seminarium poświęconego
standardom, dyrektywom i doświadczeniom
krajów UE w zakresie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, warsztatów dla rodziców
i nauczycieli: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w internecie - doświadczenia wybranych krajów
UE oraz obchodów Dnia Europy 9 maja na Rynku Wielkim w Zamościu, gdzie zorganizowane
zostanie stoisko informacyjno– promocyjne,
przy którym w godzinach 12.00 – 14.00 składane będą przechodniom życzenia i wręczane kwiaty. Uczestnicy obchodów będą mogli
wziąć udział w loterii fantowej.
Zorganizowana zostanie Międzyuczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Lubelskie Forum Szkół Innowacyjnych: Innowacje
w edukacji – przykłady wybranych krajów UE
międzynarodowe seminarium Rewitalizacja
Zamościa ze środków europejskich jako przykład korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, konferencja międzynarodowa Edukacja
permanentna jako współczesne wyzwanie
cywilizacyjne, wykład otwarty nt bieżących
zagadnień europejskich oraz zorganizowane
zostaną obchody Europejskiego Dnia Języków
lub Roku Wolontariatu 2011.
Działalność wydawnicza obejmie druk 10
różnego typu materiałów o łącznej objętości
w przeliczeniu na format A5 ponad 442 tys.
stron.
Ukażą się:
1.
Prace Studenckich Kół Naukowych:
Wybrane aspekty priorytetów informacyjnych UE na 2011 rok,

2.

3-4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

W serii wydawniczej Zamojskie studia
i materiały: Edukacja permanentna jako
współczesne wyzwanie cywilizacyjne,
Dwa numery Barometru regionalnego,
Książka Współczesne problemy konserwacji i technik budowlanych w rozwoju
kompleksów zabytkowych w Polsce i Europie,
Książka Zamojszczyzna i Europa: Miejsce
Ordynacji zamojskiej w funkcjonowaniu
dóbr wielkiej własności ziemskiej w Europie,
Książka Prawo Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i towarów,
Wykład otwarty na wybrany aktualny
temat związany z tematyką europejską,
Folder z pracami uczestników konkursu Moja wieś w UE
Kalendarz na rok 2012.

We współpracy z Punktami Informacji Europejskiej funkcjonującymi przy Ośrodkach
Doradztwa Rolniczego w Sitnie, Końskowoli,
Grabanowie i Rejowcu zorganizowana zostanie w pierwszym półroczu 2011 roku trzecia
edycja konkursu plastycznego dla dzieci /o zasięgu wojewódzkim/ Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro. Ponadto ogłoszony
zostanie konkurs na najlepszy projekt przedsięwzięcia w rodzinnej miejscowości pt. Nie
pękam - zostaję, tu też jestem Europejczykiem.
Konkurs skierowany będzie głównie do młodych mieszkańców wsi i miasteczek, w tym do
uczniów szkół rolniczych, obejmie przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne, wpisujące
się w lokalne zasoby, potrzeby, aktywizujące
lokalne środowisko oraz uwzględniające możliwości finansowania w ramach dostępnych
programów Unii Europejskiej i EOG.
W okresie maj – październik zorganizowana zostanie 3. edycja konkursu fotograficznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Wakacje w Europie. Informacje o konkursie
rozesłane zostaną do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w regionie chełmsko– zamojskim. Wernisaż z najlepszymi pracami otwarty
zostanie w październiku podczas inauguracji
roku akademickiego.
Współorganizatorami powyższych przedsięwzięć ze strony uczelni, obok partnerów
zewnętrznych, będą Dział Promocji i Rekrutacji oraz Dział Administracyjny.

Władysław Molas – dyr. CIE ED

19

Biuletyn informacyjny WSZiA

Konkurs statystyczny

Wielki finał Sigma Kwadrat
Znamy już zespoły, które
wystąpią w finale II Lubelskiego
Konkursu StatystycznoDemograficznego Sigma
Kwadrat. Zadania drugiego etapu
nie należały do najłatwiejszych,
ale uczestnicy wykazali się
bardzo dobrą znajomością
zagadnień związanych ze
statystyką i demografią.

Z ostatniej chwili – prezentujemy wyniki rozgrywki finałowej.
Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników.

Zgodnie z założeniami konkursu, dofinansowanego w tym roku ze środków Narodowego Banku Polskiego, w rozgrywce
finałowej uczestniczyć będzie 10 zespołów,
które najlepiej poradziły sobie z zadaniami
dotychczasowych etapów. W trakcie drugiego etapu konkursu największą liczbę punktów zdobyły ex aequo zespoły w składzie:
Marta Szumiata, Mateusz Malon, Oktawian Kopczyński (Zespół Szkół Nr 2, Liceum
Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun zespołu: Jarosław Grzeszczuk),
Agata Dzida, Joanna Gmitrowicz, Katarzyna Jagi (III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu,
opiekun zespołu: Ryszard Molas).
Rozgrywka finałowa odbędzie się 19
kwietnia 2011 r. (wtorek) w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu, polegać będzie na zespołowym rozwiązaniu zestawu pytań testowych
wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. W trakcie finału będzie można wysłuchać wystąpień Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej, dyrektor Oddziału Narodowego Banku
Polskiego w Lublinie oraz profesora Janusza
Wywiała, przedstawiciela Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Po dodatkowe informacje, dokładny
harmonogram rozgrywki finałowej oraz
pełną listę finalistów zapraszamy serdecznie na stronę internetową konkursu http://
sigma.wszia.edu.pl
Mariusz Poninkiewicz
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Uczestnicy wraz z wymagającymi jurorami. Fot. arch. WSZiA.

Zamość, dn. 19.04.2011 r.

II Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma2
Protokół oceny zadań finałowych
Lp

Nazwa szkoły

Skład zespołu

Nauczyciel

Liczba
punktów

Miejsce

1

Zespół Szkół Nr 2, Liceum
Ogólnokształcące im.
ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie

Iwona Gębala
Magdalena Tor
Łukasz Wrzyszcz

Jarosław Grzeszczuk

28

4

2

Zespół Szkół Nr 2, Liceum
Ogólnokształcące im.
ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie

Marta Szumiata
Mateusz Malon
Oktawian Kopczyński

Jarosław Grzeszczuk

24

6

3

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława
Reymonta w Łukowie

Lena Celińska-Piotrowicz
Bartosz Pawlikowski
Daniel Sierociuk

Małgorzata
Moskwiak

12

10

4

Zespół Szkół Nr 4 w Łukowie,
IV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II

Mateusz Ostrysz
Marcin Krasuski
Władysław Jaroszuk

Ewa Kosińska

30

3

5

Zespół Szkół Nr 4 w Łukowie,
IV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II

Piotr Grzebisz
Bartłomiej Józwik
Paweł Łucjan

Ewa Kosińska

21

8

6

Zespół Szkół Nr 1
im. Bartosza Głowackiego
w Tomaszowie Lubelskim

Monika Bednarek
Agnieszka Cymbała
Arkadiusz Borowiec

Anna Branach

26

5

7

III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila
Norwida w Zamościu

Patrycja Czady
Magdalena Łasocha
Michał Gwozda

Ryszard Molas

32

1

8

III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila
Norwida w Zamościu

Marta Kluczyńska
Piotr Bochniak
Michał Niedźwiedź

Ryszard Molas

15

9

9

III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila
Norwida w Zamościu

Agata Dzida
Joanna Gmitrowicz
Katarzyna Jagi

Ryszard Molas

31

2

10

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Zamościu

Renata Gromadzka
Daniel Soboń
Krzysztof Dobek

Jadwiga Wiśniewska

24
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Cała prawda o balu...
Dzisiaj, trzeba to uczciwie powiedzieć, Szanowni Magistrzy - igraliśmy wtedy z... tytułami.
Wszyscy wiemy, że Balu Absolwenta nie było...
– No jak to?!- przecież mamy dowody
- nagrania, zdjęcia, itp., itd.- może nie
jedna i nie jeden absolwent powiedzieć.
Właśnie - o tego „absolwenta” się rozchodzi. Dzisiaj już większość z nas (mam
na myśli studentów fizjoterapii rocznik
2006-2011) może cieszyć się z obronionego tytułu magistra. Wtedy jeszcze (22
stycznia 2011 r.), o czym wszyscy zresztą wiedzą, nimi nie byliśmy... Trzeba też

przyznać, że fakt ten i drugi dużo bardziej poważny, m.in. „piszące się prace”
nikomu nie przeszkadzał, żeby dobrze
się bawić.
Pojedliśmy (tutaj należą się ukłony restauratorom zajazdu „Uroczysko” w Sitańcu). Popiliśmy... Potańczyliśmy... Wybraliśmy
też Królową - Justynę Szwed i Króla Balu
- Krzysztofa Barasia.

Było też parę innych niespodzianek
- również tych mniej przyjemnych, ale czy
warto dzisiaj do tego wracać? Warto chyba jednak wspomnieć słowa prof. dr. hab.
Krzysztofa Marczewskiego Dziekana
Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji, który
wspólnie z małżonką dr hab. Barbarą Marczewską zaszczycił nas swoją obecnością
na balu:
Uczestnicy...

Student, to jest taki człowiek, który samodzielnie poszukuje sensu życia, a na uczelni,
trochę z naszą pomocą, najczęściej potrafi go
znaleźć. Studiowanie natomiast, to umiejętność połączenia zdobywania wiedzy z zabawą, zawieraniem przyjaźni, często z pracą. To
taki moment, który czyni człowieka dorosłym,
a dorosłość, jak wiemy, jest przepustką do
wielu rzeczy, m.in. do przekazywania życia.
...podczas świetnej zabawy. Fot. Monika Popławska

Monika Popławska
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Internet źródłem tajemnic w związkach
Aż 36 procent mężczyzn i 25 procent kobiet ukrywa przed partnerami życiowymi swoją
aktywność w internecie. O ile bankowość internetowa, pornografia i hazard to domena męskiej
części internautów, to kobiety ukrywają przede wszystkim swoje zakupy internetowe.
Aż 24 procent kobiet obawia się, że ich partner zobaczy, że oglądały pornografię w sieci.
Badanie przedstawiające obecną sytuację w sieci zaprezentowała firma Microsoft,
która przeprowadziła je w 21 krajach Europy,
Bliskiego Wschodu oraz Afryki. 69 procent
internautów obawia się wirusów, które mogą
pobrać przeglądając strony internetowe. Ważne są dla nich także bezpieczeństwo danych,
prywatność, szybkość działania oraz to, by
interfejs stron oraz mechanizmy zakupowe
czy bankowe były jak najprostsze. Już dziś domagamy się materiałów video w jakości HD
i w trójwymiarze.
Badanie przeprowadzono poprzez portal
MSN na grupie ponad 11 551 internautów na
przełomie lutego i marca 2011 roku.1
Dla polskich respondentów biorących
udział w badaniu, najważniejszym czynnikiem podczas surfowania po Internecie jest
prędkość dotarcia do informacji (70%). Spytani o treść, na którą mogliby poczekać dłużej,
47% wskazało na pliki wideo, 46% na serwisy informacyjne, a 42% na pliki muzyczne.
Jednocześnie polscy internauci są bardziej
wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa w porównaniu do ich kolegów z innych państw
regionu EMEA. W przypadku gdy podejrzewamy, że plik może być zainfekowany, 61
procent z nas nie pobiera go. Bezpieczeństwo
internetowe nie ma znaczenia dla 5 procent
polskich internautów.
Należy pogratulować ostrożnościowego podejścia Polaków do treści pobieranych z Internetu. Cieszę się, że nasze działania wskazujące na
możliwe zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego i lekkomyślnego używania Internetu
zaowocowały takim wynikiem. Bezpieczeństwo
było jednym z najważniejszych obszarów podczas prac nad Internet Explorer 9: powiedział
Patryk Góralowski z polskiego oddziału firmy
Microsoft, odpowiedzialny za rozwój platformy Internet Explorer 9 na polskim rynku.
Internauci w Europie jednak lubią ryzyko.
Aż 32 procent konsumentów przyznaje się do
1
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pobierania z Internetu podejrzanych plików.
Najbardziej beztroscy podczas przeglądania
Internetu są młodzi ludzie w wieku 14 -17 lat.
Aż 57% z nich naraża się na ryzyko cyberataku
pobierając podejrzane pliki.

przed śledzeniem zachowań internautów, co
uniemożliwia zbieranie przez firmy informacji
o historii przeglądanych stron internetowych
przez internautów, którzy odwiedzili ich stronę:
powiedział Góralowski.

Prywatność jest głównym zmartwieniem
zarówno mężczyzn jak i kobiet.
Badanie wskazało, że duża liczba par
ukrywa przed sobą, co tak naprawdę oglądają w Internecie. Tak jak w życiu realnym
to mężczyźni okazują się być bardziej skryci:
36% z nich obawia się odkrycia przez partnerki ich aktywności online, podczas gdy wśród
kobiet, takiej sytuacji obawia się tylko 25%
badanych. Jeżeli chodzi o ukrywane przez
mężczyzn strony, prowadzi bankowość internetowa (62%), zaraz za nią są strony zawierające treści pornograficzne (60%). Jeden na
pięciu mężczyzn (20%) obawia się ujawnienia
swoich skłonności do hazardu.
Może się wydawać, że to kobiety są
bardziej skłonne do ukrywania zakupów
w sklepach internetowych, jednak badanie
pokazuje, że jest inaczej. Aż 36% badanych
mężczyzn wolałoby utrzymać swoje zakupy
w Internecie w tajemnicy, podczas gdy wśród
kobiet jest to 32%. 24 % kobiet obawia się, że
ktoś może zobaczyć strony zawierające treści
pornograficzne, które odwiedziły.
Nasze badanie pokazało, że ponad jedna
czwarta użytkowników Internetu poświęca
więcej czasu na wybór papieru toaletowego
niż na wybór przeglądarki internetowej, co
sugeruje, że ludzie nie doceniają wpływu, jaki
wybór przeglądarki ma na ich bezpieczeństwo
podczas przeglądania stron internetowych.
Przeglądarka może pomóc w utrzymaniu prywatności podczas przeglądania stron internetowych. Internet Explorer 9 oferuje tryb przeglądania InPrivate, który uniemożliwia innym
użytkownikom komputera poznanie odwiedzonych przez ciebie stron. Ma też funkcję ochrony

Konsumenci generalnie nie są
zadowoleni ze stanu sieci
Badanie firmy Microsoft pokazało, że 92%
ankietowanych uważa, że dzisiejsze strony
internetowe stać na więcej niż pokazują, podczas gdy 65% postrzega Internet jako źródło
zawierające strony różnej jakości.
Konsumenci pragną lepszej jakości rozrywki online. Ponad połowa badanych (57%)
powiedziała, że chce oglądać w Internecie filmy w jakości HD, a ponad jedna trzecia (36%)
przyznała, że czeka na dostęp do materiałów
3D.
Internet Explorer 9, który miał premierę
15 marca 2011 roku w znaczącym stopniu
wspiera potrzeby internautów wymienione
w badaniu. Akceleracja sprzętowa przyspiesza
wyświetlanie grafiki, a wysoki poziom bezpieczeństwa danych blokuje aż 99 procent ataków szkodliwego oprogramowania mającego
swoje źródło w internecie, a w szczególności
mediach społecznych. Przeglądarkę Internet
Explorer 9 można pobrać ze strony www.twojanowa.pl.
Informacje o firmie:
Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego,
a także dostawcą kompleksowych rozwiązań
cloud computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji.
Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.
com/poland lub kontaktu z Centrum Obsługi Klienta
Microsoft pod numerem 0 801 802 000 (opłata według
stawek Twojego operatora).

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą serwisu MSN w 21 krajach: Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Dani, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Izraelu, Polsce, Portugalii, Rosji, RPA, Serbii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. W badaniu wzięło udział 11 551 respondentów pochodzących
z każdego z tych państw.

