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Budowa rozpoczêta

n Na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wbito ³opatê na budowie

Centrum Rehabilitacji i Sportu. To inwestycja, która jest bardzo potrzebna i oczekiwana,
nie tylko przez sportowców. Pierwsze zajêcia wychowania fizycznego odbêd¹ siê w nowym
centrum sportowym w drugim semestrze roku akademickiego 2014/15.
Czytaj na stronie 3

PRESTI¯OWA NAGRODA DLA STUDENTKI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Diamentowy Grant za finanse

M

artyna Ostrowska, studentka zarz¹dzania Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego otrzyma³a Diamentowy Grant od
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Ka¿dego roku grupa wybitnych studentów otrzymuje granty finansowe nawet do
200 tysiêcy z³otych z przeznaczeniem na
sfinansowanie w³asnych projektów naukowych. Og³oszono trzeci¹ edycjê grantów i w grupie 85 wyró¿nionych studentów jest jedna przedstawicielka naszej
uczelni – Martyna Ostrowska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na swój projekt „Zjawisko finansjalizacji w systemie
ochrony zdrowia na przyk³adzie województwa œwiêtokrzyskiego” otrzyma³a 73
tysi¹ce z³otych.
– Diamentowy Grant otwiera drogê do
kariery naukowej. To wyj¹tkowy program,

bo skierowany jest do m³odych ludzi, którzy ju¿ na studiach gotowi s¹ samodzielnie prowadziæ badania i rozpocz¹æ prace
nad doktoratem – mówi profesor Lena Kolarska-Bobiñska, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Mar tyna Ostrowska jest studentk¹
zarz¹dzania kielekciego uniwersytetu. To
nie pierwszy jej sukces. W ubieg³ym roku
zosta³a stypendystk¹ Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego. - Uniwersalnego
przepisu na sukces nie ma. Ktoœ m¹dry
kiedyœ powiedzia³, ¿e do sukcesu nie ma
¿adnej windy. Trzeba iœæ po schodach. Ja
waœnie tak schodek po schodku sobie
pod¹¿am, a moja osobista recepta na
sukces jest prosta: jasny cel, plan
dzia³ania, ciê¿ka praca, wiele wytr wa³oœci, zaanga¿owanie, wiele chêci,
optymizm, a rezultatem tego jest wiele
satysfakcji i osi¹gniêty cel – t³umaczy

Martyna Ostrowska. Jej motto ¿yciowe zawiera siê w cytacie Marka Twaina „Za
dwadzieœcia lat bardziej bêdziesz ¿a³owa³
tego, czego nie zrobi³eœ ni¿ tego, co zrobi³eœ”.
Pierwsze Diamentowe Granty studenci otrzymali w 2012 roku. Od tego czasu
prawie 300 wybitnych studentek i studentów mo¿e realizowaæ dziêki grantowi swoje naukowe marzenia. Diamentowy Grant
zapewnia nie tylko niezale¿noœæ finansow¹. Otwiera tak¿e szybsz¹ drogê do
doktoratu. Laureaci nagrody ju¿ po licencjacie lub po trzecim roku mog¹ zostaæ
kierownikami w³asnego projektu badawczego.
To drugi Diamentowy Grant dla studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W ubieg³ym roku otrzyma³a go Dagmara Korczyñska.
Piotr BURDA
Czytaj te¿ na stronie 3
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Martyna Ostrowska, laureatka Diamentowego Grantu wiele chwil spêdza nad ksi¹¿kami.

II

STUDENT

n Podsumowanie pierwszego etapu rekrutacji
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

N

a Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w
Kielcach zakoñczy³ siê
pierwszy etap rekrutacji na studia. Pomimo niekorzystnych prognoz, przyjêto wiêcej osób ni¿ w ubieg³ym roku.
Do 8 lipca kieleck¹ uczelniê
wybra³o 3034 maturzystów z
3275 dostêpnych miejsc na
kierunkach studiów stacjonarnych pier wszego stopnia. W
porównaniu z ubieg³oroczn¹ rekrutacj¹ jest to wynik s³abszy o
15 procent. Jest to jednak najmniejszy spadek w porównaniu z pozosta³ymi dwudziestoma polskimi uniwersytetami
klasycznymi. Liczba chêtnych
zmniejszy³a siê na nich o oko³o
20 procent.
Wœród 37 dostêpnych kierunków 35 to studia licencjackie, a dwa in¿ynierskie. Najpopularniejszy kierunek wœród
zarejestrowanych kandydatów
to fizjoterapia (trzy osoby na
jedno miejsce). W internetowej rejestracji kierunek ten
wybra³o 312 osób na sto mo¿liwych miejsc. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê rów-

nie¿ kierunki: filologia angielska i pielêgniarstwo (2,4 osoby na jedno miejsce). W pozosta³ej kolejnoœci maturzyœci
wybierali bezpieczeñstwo narodowe (dwie osoby na jedno
miejsce). Jest to nowy kierunek w ofercie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nie jest
to jedyny kier unek, któr y
wzbogaci³ ofertê uczelni.
Nowe kierunki cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem wœród
kandydatów na studia. Mog¹
oni teraz studiowaæ równie¿:
bezpieczeñstwo narodowe
(124 osoby na 60 dostêpnych
miejsc), finanse i rachunkowoœæ (100 chêtnych na 90
miejsc), turystykê i rekreacjê,
europejskie studia kulturowe
oraz informacjê w przestrzeni
publicznej.
Dla tych, którym nie uda³o
siê dostaæ na wybrany kierunek, uruchomiony zosta³ kolejny nabór. Na stronie internetowej uniwersytetu mog¹ oni zarejestrowaæ siê do 22 wrzeœnia. Wyj¹tkiem jest Wydzia³
Nauk o Zdrowiu. Z powodu du¿ego zainteresowania nie bê-

Najpopularniejsze kierunki studiów
wed³ug liczby osób na jedno miejsce:
fizjoterapia (3,0), pielêgniarstwo (2,4),
filologia angielska (2,4), bezpieczeñstwo narodowe (2,0), ekonomia (1,8),
po³o¿nictwo (1,8), zdrowie publiczne
(1,6), chemia (1,3), administracja
(1,2), ratownictwo medyczne (1,2), turystyka i rekreacja (1,2).
Najwiêksza liczba chêtnych:
fizjoterapia (312 osób), filologia angielska (246), pielêgniarstwo (241), ekonomia (222), pedagogika (193), administracja (190), bezpieczeñstwo narodowe (124), zarz¹dzanie (120), po³o¿nictwo (111), logistyka (108).

dzie dodatkowej rejestracji na
studia stacjonarne pierwszego stopnia.
W zwi¹zku z mniejsz¹
liczb¹ chêtnych na studia, w
porównaniu z zesz³orocznym
naborem, kandydaci maj¹ wiêksze szanse na pozytywny wynik rekrutacji. Spadek zainteresowania mo¿e byæ spowodowany gorszymi wynikami matur, b¹dŸ te¿ ni¿em demograficznym – mówi Jan Duda z
dzia³u promocji i informacji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W tym roku matury nie
zaliczy³o a¿ 29 pr ocent
zdaj¹cych. To rekordowo wysoki odsetek, który sprawi³, ¿e
w porównaniu z ubieg³ym rokiem w województwie œwiêtokrzyskim uby³o 1,5 tysi¹ca
kandydatów na studia.
Kilka dni póŸniej, kiedy kandydaci potwierdzali wolê studiowania, okaza³o siê, ¿e jest
lepiej ni¿ przed rokiem. – Wolê
studiowania na pierwszym roku potwierdzi³o 1600 osób.
Przed rokiem, na tym samym
etapie mieliœmy 1570 przyjêtych – mówi profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Ostateczny wynik pierwszego etapu
rekrutacji mo¿e byæ jeszcze wy¿szy, bo ca³y czas trwaj¹ korekty. Dla profesora Jacka Semaniaka, to dowód na to, ¿e coraz
czêœciej kandydaci wybieraj¹
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jako uczelniê pier wszego wyboru. – To te¿ potwierdzenie, ¿e nasza propozycja
edukacyjna spotka³a siê z dobrym przyjêciem – mówi profesor Jacek Semaniak. Rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego liczy, ¿e uda siê powtórzyæ ubieg³oroczny wynik rekrutacji, kiedy to na pierwszy rok
przyjêto 2,4 tysi¹ca osób.
Renata HARA
Piotr BURDA

ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA ZAJÊCIA.
INTERNETOWA REJESTRACJA OD 1 SIERPNIA

Uniwersytet dzieciom
O

d 1 sierpnia rusza internetowa rejestracja
s³uchaczy Uniwersytetu Dzieciêcego przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na
rok akademicki 2014/2015.
Uniwersytet Dzieciêcy to inicjatywa, która
polega na rozwijaniu pasji i edukacjê dzieci ju¿
od najm³odszych lat. Zajêcia zorganizowane w
ramach Uniwersytetu odbêd¹ siê w formie comiesiêcznych wyk³adów, æwiczeñ oraz zajêæ
warsztatowych. Program zak³ada uczestnictwo
dzieci w zajêciach przez dwa semestry. Na jeden semestr sk³ada siê cykl szeœciu spotkañ.
Uczestnicy bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w dwóch
wybranych modu³ach programowych spoœród
siedmiu przygotowanych przez uniwersytet.
Pr zygotowano zajêcia miêdzy innymi dla
ma³ych mi³oœników przyrody, ar tystów, sportowców czy lubi¹cych bawiæ siê s³owami.
Rekrutacja odbywa siê wy³¹cznie za poœrednictwem internetowej rejestracji na stronie uniwersytetu. Rodzice mog¹ zapisywaæ swoje dzieci
od 1 sierpnia do 15 wrzeœnia. O przyjêciach decy-

duje kolejnoœæ zg³oszeñ, a dzieci, które nie zosta³y przyjête w pierwszym etapie, zostan¹ wpisane na listê rezerwow¹. Najwa¿niejszym kryterium kwalifikacji jest wiek dziecka. W zajêciach
mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie klas I-VI szko³y podstawowej.
- Planujemy podzia³ na mniejsze grupy pod
wzglêdem wieku dzieci. Jedn¹ grupê bêd¹ stanowili uczniowie klas I-III, a drug¹ starsze dzieci z klas IV-VI. Kadrê stanowi¹ pracownicy uniwersytetu. S¹ to ludzie, którzy swoj¹ pasj¹
bêd¹ chcieli zaraziæ najm³odszych. Koszt miesiêcznego uczestnictwa w spotkaniach to
oko³o 50 z³otych – powiedzia³a doktor Agnieszka Zaremba, koordynator Uniwersytetu Dzieciêcego Jana Kochanowskiego.
Mali studenci otrzymaj¹ indeksy i legitymacje oraz dyplomy potwierdzaj¹ce uczestnictwo
w zajêciach. Dzieci, które wyka¿¹ siê stuprocentow¹ obecnoœci¹ na spotkaniach, zostan¹
wyró¿nione specjalnym dyplomem.
Renata HARA

Stawia na nowoczesnoœæ
A

leksandra Pisarska zasi¹dzie na fotelu kanclerza
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od 1 sierpnia bie¿¹cego roku. Na stanowisku zast¹pi Janinê Pierœciñsk¹, która przechodzi na
emeryturê.
W konkursie na stanowisko
kanclerza, któr y odby³ siê w
czerwcu bie¿¹cego roku, pokona³a kilku kandydatów, w tym
tak¿e spoza naszego regionu.
Zapytaliœmy j¹ o plany dotycz¹ce zadañ, które bêdzie realizowa³a. – Stawiam na nowoczesnoœæ, bo uniwersytet poza
realizacj¹ planów dydaktycznych, to przedsiêbiorstwo, które musi byæ zarz¹dzane w sposób efektywny, to znaczy pozwalaj¹cy na realizacjê zadañ
na najwy¿szym poziomie.
Uczelnia odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu gospodarczym, spo³ecznym i kulturowym regionu, ale nie funkcjonuje w pró¿ni, lecz w konkretnych realiach. Dlatego musi
byæ zarz¹dzana elastycznie i
ci¹gle dostosowywaæ siê do zachodz¹cych zmian.
W³adze uczelni d¹¿¹ do tego, by kielecki uniwersytet
kszta³ci³ wysoko wykwalifikowanych absolwentów, w atrakcyjnych kierunkach i zatrzyma³
tutaj najzdolniejsz¹ m³odzie¿.
By tak siê sta³o, od kilku lat
wychodzi temu naprzeciw. Kie-

n

Fot. Dawid £ukasik

Lepiej ni¿
przed rokiem

NOWY KANCLERZ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

Aleksandra Pisarska jest nowym kanclerzem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

runek mojej pracy bêdzie wpisywaæ siê w te plany – wyjaœnia Aleksandra Pisarska.
Nowa kanclerz ukoñczy³a
studia magisterskie w zakresie
rachunkowoœci na Wydziale
Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Pracowa³a na stanowisku asystenta w Wy¿szej
Szkole Handlowej w Kielcach i
równoczeœnie prowadzi³a biuro
rachunkowe, które zajmowa³o
siê finansami 160 ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw. Stopieñ doktora nauk ekonomicznych uzyska³a na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Od 2009 roku
pracowa³a na stanowisku kwestora w kieleckim uniwersyte-

cie i kontynuowa³a pracê naukowo-dydaktyczn¹ jako adiunkt w Instytucie Zarz¹dzania
na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji. Jest autork¹ artyku³ów
w czasopismach bran¿owych
oraz publikacji z zakresu ekonomii i finansów dotycz¹cych
przedsiêbiorstw regionu œwiêtokrzyskiego oraz wyk³adowc¹ w
Stowarzyszeniu Ksiêgowych w
Polsce Oddzia³ Okrêgowy Kielce. Jako eksper t z dziedziny
ekonomii wspó³pracuje z redakcj¹ portalu internetowego Strefa Biznesu i dzia³em gospodarczym „Echa Dnia”, analizuj¹c,
wyjaœniaj¹c i komentuj¹c wydarzenia gospodarcze w kraju i na
œwiecie. Prywatnie jest matk¹
doros³ego syna.

Dziêkujê…
W

zwi¹zku z zakoñczeniem pracy na stanowisku
kanclerza Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach
pragnê z³o¿yæ Pañstwu serdeczne podziêkowania za wiele lat owocnej wspó³pracy.
Kieruj¹c przez 13 lat prac¹
administracji uczelni, od
w³adz rektorskich i dziekañskich, od Senatu i ca³ej
spo³ecznoœci akademickiej
doœwiadczy³am wielu dowodów ¿yczliwoœci i wsparcia, co
by³o szczególnie istotne w
przypadku podejmowania decyzji trudnych, niepopularnych, ale koniecznych.
Zachowam we wdziêcznej
pamiêci wiele wspania³ych
chwil i ludzi, których dane mi
by³o poznaæ dziêki pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mia³am
szczêœcie do wspania³ych rektorów i do uczynnych, kompetentnych pracowników, na których zawsze mog³am liczyæ.
Uczelnia by³a dla mnie miejscem, w którym spêdzi³am wiêkszoœæ zawodowego ¿ycia, dla-

tego bêdê j¹ zawsze wspomina³a z ¿yczliwym sentymentem i
dar zy³a ogromnym szacunkiem. Pragnê ¿yczyæ swojej nastêpczyni, nowej kanclerz, aby
w swych dzia³aniach kierowa³a
siê przede wszystkim dobrem
uczelni i jej akademickiej
spo³ecznoœci, aby podejmowane przez ni¹ decyzje sprzyja³y

dalszemu pomyœlnemu rozwojowi, umacnia³y presti¿ i podnosi³y autorytet naszego uniwersytetu. ¯yczê, aby nie zapomnia³a o pracownikach, którzy
czyni¹ kanclerza prawdziwie
Dobrym Kanclerzem.
Dziêkujê...
Kanclerz UJK
Janina PIERŒCIÑSKA

S³owa wdziêcznoœci
Z

koñcem lipca bie¿¹cego roku odchodzi na
emeryturê pani mgr Janina Pierœciñska. Przez
ostatnich 13 lat kierowa³a administracj¹ naszego uniwersytetu na stanowisku dyrektora administracyjnego, a nastêpnie kanclerza. By³ to
czas intensywnego rozwoju naszej uczelni, którego odzwierciedleniem by³a zmiana jej nazwy –
od Akademii Œwiêtokrzyskiej do Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. By³ to jednoczeœnie

czas dynamicznej rozbudowy bazy lokalowej, naukowej i dydaktycznej naszej uczelni, wdra¿ania
nowoczesnych urz¹dzeñ i systemów teleinformatycznych.
Za to ogromne zaanga¿owanie w pracy na
rzecz uniwersytetu – serdecznie dziêkujemy…
JM Rektor Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacek SEMANIAK
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Nominacja dla
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Budowa
rozpoczêta

n W nowym obiekcie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
znajdzie siê wielofunkcyjna hala sportowa, sala
do æwiczeñ fitness, si³ownia oraz Centrum Rehabilitacji

N

a terenie Kampusu Uniwersyteckiego odby³a siê uroczystoœæ
„wbicia ³opaty” pod budowê
Centrum Rehabilitacji i Sportu.
Nowy obiekt powstanie jeszcze w 2015 roku.
Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze zajêcia wychowania fizycznego odbêd¹ siê w nim w drugim semestrze nowego roku akademickiego.
W symbolicznym wbiciu ³opaty pod budowê obiektu wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz, studenci ze wszystkich sekcji
sportowych i wyk³adowcy.
- Trudno uwierzyæ w to, co sta³o siê z
nasz¹ uczelni¹ w ci¹gu kilku ostatnich
lat. Zamiast akademii mamy nowoczesny

uniwersytet. Jeœli przypomnimy sobie warunki, w jakich pracowali naukowcy i studenci i porównamy je z obecnymi, stwierdzimy, ¿e to dwa ró¿ne œwiaty. Mam nadziejê, ¿e uczelnia dalej bêdzie siê pi¹æ
do góry – mówi³ prezydent Kielc Wojciech
Lubawski. Zauwa¿y³, ¿e Kielce s¹ uwa¿ane za bardzo atrakcyjne miasto pod
wzglêdem infrastruktur y spor towej, mimo ¿e nie funkcjonuje tu Akademia Wychowania Fizycznego.
– Nasz uniwersytet zaczyna pe³niæ rolê
uczelni uniwersalnej. Nie boimy siê wyzwañ. Myœlê, ¿e ten obiekt bez w¹tpienia
wp³ynie na rozwój sportu wyczynowego w
Kielcach. Zaplecze ludzkie jest, a gdy pojawi siê infrastruktura, miasto bêdzie

mia³o wiele powodów do dumy – podkreœla³ rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, profesor Jacek Semaniak.
Centrum Rehabilitacji i Spor tu powstaje w pobli¿u Centrum Jêzyków Obcych i biblioteki uniwersyteckiej. Wykonawc¹ inwestycji jest firma Komplexbud.
Budowa obiektu poch³onie ponad 11 milionów z³otych, z czego ponad po³owê pokryje Unia Europejska. W obiekcie znajdzie siê wielofunkcyjna hala spor towa,
sala do æwiczeñ fitness i si³ownia. Drug¹
czêœæ zajmie Centrum Rehabilitacji. Poza
tym, do budynku zostanie przeniesione
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
/rzep/

n

Profesor Wanda Maria Dró¿ka odbiera nominacjê z r¹k prezydenta Bronis³awa Komorowskiego.

P

odczas uroczystoœci w Pa³acu Prezydenckim prezydent Bronis³aw Komorowski wrêczy³ akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wœród nominowanych by³a profesor nauk spo³ecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wanda Maria Dró¿ka.

Jakoœæ kszta³cenia
w konkursie
K

MARTYNA OSTROWSKA - STUDENTKA KIERUNKU ZARZ¥DZANIE
O SPECJALNOŒCI RACHUNKOWOŒÆ I CONTROLLING

Z pasj¹ do nauki
P

rzygoda z nauk¹ zaczê³a siê na drugim roku studiów. Wtedy to zaczê³am pisaæ pierwsze artyku³y naukowe oraz braæ
udzia³ w konferencjach. Ci¹gnê³o mnie w
tê stronê. Sama nie wiedzia³am dlaczego.
Chcia³am odkryæ ten œwiat, sprawdziæ czy
dam sobie radê, pokonaæ bariery. Wymaga³o to du¿ego zaanga¿owania, a ka¿dy
kolejny opublikowany ar tyku³ przynosi³
now¹ motywacjê. Potem przysz³y pierwsze osi¹gniêcia: stypendium ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego za wybitne
osi¹gniêcia oraz nagroda Talenty Œwiêtokrzyskie. Te ma³e sukcesy sprawi³y, ¿e
uwierzy³am, ¿e to, co robiê ma sens i dodawa³y mi motywacji do dalszej pracy.
Wielk¹ rolê na mojej drodze odegrali
ludzie, któr ych spotka³am. To oni zarazili
mnie pasj¹ do nauki. Promotor mojej
pracy licencjackiej, dr Ar tur Borcuch nauczy³ mnie rzetelnej i sumiennej pracy.
Ponadto zawsze powtarza³, ¿e wszystko
nale¿y robiæ najlepiej jak siê potrafi, na
maksa. Z perspektywy czasu wiem, ¿e to
by³y cenne wskazówki Na swojej drodze
spotka³am tak¿e dr Magdalenê Pi³at-Borcuch. Jest to wyj¹tkowa osoba, otwar ta
w stosunku do studentów, ma char yzmê
i umie innych „zaraziæ” swoimi pasjami.
To w³aœnie pani Magda zosta³a moim
opiekunem naukowym i razem ze mn¹
wspó³tworzy³a ten projekt. Uwa¿am, ¿e
to jest tak¿e jej sukces, poniewa¿ wykaza³a chêæ wspó³pracy i pomocy, udziela³a
wsparcia mer ytor ycznego oraz okaza³a
wiele ¿yczliwoœci. Jest osob¹, do której
mog³am i nadal mogê zg³osiæ siê z ka¿dym problem i w¹tpliwoœciami. Pamiêtam jak w czer wcu ubieg³ego roku podczas rozmowy opowiedzia³am pani Magdzie o programie Diamentowy Grant i
chêci wziêcia w nim udzia³u. Spyta³am
siê tak¿e, czy chcia³aby zostaæ moim
opiekunem naukowym. Bez zastanowienia, od razu z uœmiechem odpowiedzia³a, ¿e mogê na ni¹ liczyæ. I rzeczywiœcie tak by³o. Jej rady, uwagi i pomoc okaza³y siê bezcenne.
Dziêki œrodkom uzyskanym w ramach
Diamentowego Grantu zostan¹ zapewnione mi materia³y niezbêdne do przeprowadzenia badañ. Pocz¹wszy od us³ug kserograficznych, ksiêgowego rozliczeniu pro-

jektu, a skoñczywszy na udziale w konferencjach i wydaniu publikacji podsumowuj¹cej projekt. Dla m³odej osoby jest to
olbrzymie wsparcie.
Widz¹c swoje nazwisko na liœcie laureatów nie mog³am w to uwierzyæ. Teraz powoli to do mnie zaczyna dochodziæ. Na
pocz¹tku wydawa³o mi siê to piêkn¹
bajk¹, która zaraz siê skoñczy. Po
og³oszeniu listy laureatów na stronie ministerstwa szuka³am swojego nazwiska,
a gdy je znalaz³am wpatrywa³am siê w monitor i zastanawia³am, czy to na pewno
chodzi o mnie. Teraz przede mn¹ du¿o
pracy. Muszê zrealizowaæ Diamentowy
Grant, a za rok bêdê broni³a pracê magistersk¹. Na razie skupiam siê na tym, a
co bêdzie w przysz³oœci to czas poka¿e.
Nie mniej jednak warto by³o siê staraæ.
Tak jak powiada³ Mark Twain „Za dwadzieœcia lat bardziej bêdziesz ¿a³owa³ tego,
czego nie zrobi³eœ ni¿ tego, co zrobi³eœ”.
Myœlê, ¿e te s³owa s¹ bardzo m¹dre i
nadal aktualne. Zapewne za kilka lat
¿a³owa³abym, ¿e nie wykorzysta³am tak
wspania³ej szansy od losu. Oczywiœcie
Diamentowy Grant, to ogromne wyró¿nienie, ale wymaga tak¿e poœwiêcenia du¿o
czasu i pracy oraz determinacji. Mam nadziejê, ¿e mi jej nie zabraknie.
Jaki jest sens projektu? Celem projektu jest zbadanie wp³ywu zjawiska finansjalizacji na funkcjonowanie podmiotów
leczniczych na przyk³adzie województwa
œwiêtokrzyskiego. Realizacja postawionego celu wymaga przeprowadzenia badañ iloœciowych wœród pacjentów korzystaj¹cych ze œwiadczeñ medycznych
udzielanych na terenie województwa
œwiêtokrzyskiego oraz badañ jakoœciowych wœród lekarzy i personelu medycznego pracuj¹cych w placówkach
maj¹cych siedzibê na terenie województwa œwiêtokrzyskiego. Upowszechnienie
efektów projektu bêdzie realizowane poprzez: opracowanie publikacji i artyku³ów
naukowych, prezentacjê wyników projektu na konferencji naukowej oraz podjêcie
wspó³pracy z instytucjami ochrony zdrowia w województwie œwiêtokrzyskim.
Problematyka wystêpowania i wp³ywu
finansjalizacji na system ochrony zdrowia
praktycznie nie jest poruszana w polskiej

literaturze. Celem projektu jest wype³nienie istniej¹cej luki oraz spowodowanie
wiêkszego zainteresowania t¹ tematyk¹.
W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ
wzrost znaczenia finansów nie tylko w ¿yciu ekonomicznym, lecz równie¿ spo³ecznym. Szczególnie warta uwagi jest rola finansów i ich wp³yw na dzia³alnoœæ systemu ochrony zdrowia, w którym odgrywaj¹
one coraz wiêksz¹ rolê.
Finansjalizacja ma powa¿ne konsekwencje, a jedn¹ z nich jest zamiana relacji lekarz-pacjent na zwyk³¹ transakcjê
handlow¹, której przedmiotem jest ludzkie zdrowie, a niekiedy ¿ycie. Relacje gwarantuj¹, chocia¿ minimalny poziom zaufania i wiedzê o drugiej stronie, o tym, co mo¿na siê po niej spodziewaæ. Transakcje to
krótkookresowe zdarzenia, a zaufanie budowane jest tylko poprzez przepisy prawa i
umowy. W przypadku zredukowania leczenia tylko do transakcji handlowej nastawionej na szybki zysk nie powinnyœmy byæ
zdziwieni, gdy lekarz wypisze nam receptê
na najdro¿sze leki, choæ istniej¹ tañsze i
tak samo skuteczne preparaty do leczenia
danej jednostki chorobowej. D¹¿enie tylko
do zysku powoduje koncentracjê na krótkoterminowych celach (szczególnie szybkim i ³atwym zysku), a nie na budowaniu
d³ugoterminowej relacji opartej na zaufaniu. Je¿eli liczy siê wy³¹cznie zysk to przecie¿ lekarz mo¿e nas tylko pozornie leczyæ
i zlecaæ dalsze prywatne wizyty, co wi¹¿e
siê z jego dodatkowym dochodem, a kosztem dla pacjenta. Nastêpstwem nadmiernego skupiania siê na finansach jest
zmniejszenie iloœci czasu poœwiêcanego
pacjentowi, rozwój biurokracji oraz zepchniêcie zdrowia chorego cz³owieka na
dalszy plan.
Obserwuj¹c organizacjê wspó³czesnego systemu ochrony zdrowia mo¿na mieæ
wra¿enie, ¿e nie ma w nim miejsca dla pacjenta - traktowania go, jako podmiot odczuwaj¹cy ból, uczucia, a nie tylko jako
jednostkê chorobow¹ zredukowan¹ do
transakcji handlowej. Niepokoj¹ce jest
tak¿e ocenianie funkcjonowania placówek medycznych tylko przez pryzmat sukcesów w zarz¹dzaniu finansami, maksymalizowaniu zysków, a nie jakoœci czy
skutecznoœci leczenia.

onkurs dla studentów, doktorantów i s³uchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z zakresu promowania Wewnêtr znego Systemu Zapewniania Jakoœci
Kszta³cenia.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie z zakresu promowania Wewnêtrznego Systemu Zapewniania Jakoœci Kszta³cenia. Do wygrania tablety i wiele innych fantastycznych nagród!
Jego organizatorem jest Uczelniana Komisja ds. Jakoœci
Kszta³cenia pod patronatem honorowym J.M Rektora prof. zw.
dr. hab. Jacka Semaniaka.
Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wœród studentów, doktorantów i s³uchaczy studiów podyplomowych kultury jakoœci i wspólnego budowania Wewnêtrznego Systemu Zapewniania Jakoœci Kszta³cenia w UJK. Konkurs obejmuje przygotowanie ró¿nych form promocji Wewnêtrznego Systemu Zapewniania Jakoœci Kszta³cenia, w nastêpuj¹cych kategoriach:
1) forma literacka lub publicystyczna - tekst (np. opowiadanie, esej, reporta¿, felieton etc.) - niepublikowany wczeœniej w
ca³oœci ani we fragmentach. Utwory musz¹ stanowiæ oryginaln¹
twórczoœæ osoby bior¹cej udzia³ w konkursie, nie mog¹ byæ obci¹¿one prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie
mog¹ stanowiæ plagiatu, byæ kopi¹ lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
2) forma plastyczna (plakat) - dzie³a wykonane w dowolnej
technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane - kola¿) lub komputerowej (dzie³a w ca³oœci zrealizowane
przy pomocy komputera lub za pomoc¹ aplikacji i cyfrowych
urz¹dzeñ) bêd¹ce autorskimi rozwi¹zaniami nie naruszaj¹cymi
praw osób trzecich; format prac plastycznych nie mniejszy ni¿ A3.
3) forma multimedialna (fotografia, film) - obrazy, filmy, instalacje, w których znacz¹c¹ rolê gra u¿ycie mediów cyfrowych;
prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na noœnikach cyfrowych lub analogowych bêd¹ce autorskimi rozwi¹zaniami nie naruszaj¹cymi
praw osób trzecich.
Dopuszcza siê realizacje pojedyncze oraz cykle prac stanowi¹ce spójn¹ ca³oœæ. Jednak ka¿da praca powinna zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: imiê i nazwisko autora, rok i kierunek
studiów, wydzia³ oraz adres, telefon.
Termin i miejsce nades³ania prac: do 20 listopada 2014 roku, osobiœcie lub na adres: Uczelniana Komisja ds. Jakoœci
Kszta³cenia, 25-369 Kielce, ul. ¯eromskiego 5, pok. 11, z dopiskiem „KONKURS”. Wiêcej informacji tel: 41-349-72-25 lub
mailowo: a.swierczek@ujk.edu.pl.

Zaproszenie na
ADAPCIAK nad morzem
W

dniach 27 sierpnia - 4 wrzeœnia w Jastrzêbiej Górze odbêdzie siê obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie gry integracyjne i terenowe, wycieczki oraz wiele niespodzianek. Zachêcamy do osobistych zg³oszeñ wszystkich, chc¹cych wzi¹æ
udzia³ w niezapomnianej wakacyjnej przygodzie pod mark¹ UJK.
Limit miejsc ograniczony. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi
500 z³. Zapisy oraz szczegó³owy plan ADAPCIAKA pod nr. tel. 509711475, 509711478 i mailowo: urss@ujk.edu.pl.
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