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Taneczny sukces naszej studentki
Piąte miejsce na Światowych Mistrzostwach Tańca
w Bukareszcie to nie jedyny powód do radości!
STRONA 3

Chcieć, to móc!
Patrycja Lepiarz studiowała i odbywała praktyki
zawodowe na Wyspach Kanaryjskich. Dziś tam pracuje
STRONA 2

Pamiętajcie, że nale-
żeliście do tego gro-
na najlepszych stu-
dentów, do których
często wracać bę-
dziemy my – wykła-

dowcy – powiedział do swoich,
byłych już, żaków doktor
KrzysztofWątorek,dziekanWy-
działu Prawa Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Me-
dycznych w Kielcach, podczas
uroczystego wręczenia dyplo-
mu magistra dla najlepszych
studentów, którzy w roku
2014/2015 zakończyli pięciolet-
niąedukacjęnakierunkuprawo.

Uroczystośćodbyłasię28lip-
ca. Swoich studentów żegnał
doktor Krzysztof Wątorek. Nie
zabrakło wielu ciepłych słów.

- Dzisiejsza uroczystość to
wspaniałaokazjauczczeniaWa-
szego sukcesu zakończenia jak-
że trudnego etapu edukacyjne-
gowWaszymżyciuwgronieko-
leżanek i kolegów ze studiów,
a także rodziny i przyjaciół. In-
westycja w siebie to najlepsza
rzecz, jakączłowiekmożesobie
zafundować - mówił dziekan
Wątorek.
CZYTAJ NA STRONIE 3

Najlepsi studenci prawa z dyplomami
AUroczystości towarzyszyła serdeczna atmosfera, nie zabrakło miłych słów, podziękowań, wzruszeń i gromkich braw

Student

b Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Dyplomy odebrali 28 lipca 2015 roku.
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Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach

Nowe kierunki kształcenia w WSEPiNM. Nie tylko dla maturzystów!

Po raz kolejny Wyższa Szko-
ła Ekonomii Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach

rozszerzyłaswojąofertękształce-
nia o nowe praktyczne kierunki
studiów licencjackich, magister-
skich i podyplomowych. Uczel-
nia prowadzi rekrutację na mię-
dzyinnymiuzupełniającestudia
magisterskiezkosmetologiioraz
licencjackie na kierunku bezpie-
czeństwoihigienapracyorazza-
rządzanieicoaching.

- Warto podkreślić, że studia
magisterskie na kierunku kos-
metologia mogą podejmować
absolwenci nie tylko tego, ale
także pokrewnych kierunków

kształcenia, takich jak zdrowie
publiczne, pielęgniarstwo, bio-
logia czy chemia – mówi doktor
Wiktor Krasa, kierownik
do spraw rekrutacji Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych.

Dużym zainteresowaniem
ciesząsięrównieżnowekierun-
kistudiówlicencjackich:bezpie-
czeństwo i higiena pracy oraz
zarządzanie i coaching. Dla stu-
dentów przewidziano praktyki
winstytucjachorazjednostkach
związanychzadministracją,ta-
kich jak: Państwowa Inspekcja
Pracy,sądadministracyjny,pro-
kuratura, administracja pań-

stwowaisamorządowa,a także
w Stowarzyszeniu Prawników
Administracji Publicznej.

- W przypadku kierunku za-
rządzanie i coaching, zaintere-
sowanie tym kierunkiem stu-
diów spowodowane jest bra-
kiem liderów grup oraz
menadżerów w różnego typu
organizacjach rynkowych. Dla-
tego z jednej strony oferta stu-
diów jest skierowana do osób,
które interesują się nowym po-
jęciem coachingu. Drugą grupą
osób,którechcielibyśmyzachę-
cić do studiowania, są ludzie,
którzy już pracują, ale chcieliby
bardziejświadomiekształtować

swojąkarieręzawodową,osiąg-
nąć awans, zacząć zarządzać
personelem, stając się
menadżerem grupy – mówi
doktorMagdalenaRycerz-Fiuk,
wykładowca WSEPiNM oraz
trener rozwoju osobistego,
coach.

Oferta studiów obejmuje
również studia podyplomowe.
Nowościąwoferciejestkierunek
prawopodatkoweipodatki.Pro-
wadzonywspólniezInstytutem
Studiów Podatkowych Modze-
lewski i Wspólnicy - jedną z naj-
lepszych firm z dziedziny do-
radztwapodatkowegowPolsce.
Jednymzwykładowcównatym

kierunkubędzieprezesInstytu-
tu Studiów Podatkowych - pro-
fesor Witold Modzelewski.

Wartoteżwspomniećokolej-
nymkierunkustudiówpodyplo-
mowych - „Property Manager –
Innowacyjnezarządzanienieru-
chomościami”, prowadzonym
wspólnie z Athena Property
Management i Polish Academy
of Certification in Facility
Management. Absolwenci tego
kierunku, po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny z pracy dyplomo-
wej, przystępują do egzaminu
prowadzonego przez komisję
Polish Academy of Certification
in Facility Management

(PACFM), ATHENA Property
ManagementSp.zo.o.orazWyż-
szą Szkołę Ekonomii, Prawa
iNauk Medycznych. Absolwen-
cipouzyskaniupozytywnejoce-
ny zegzaminu otrzymują certy-
fikat„InnowacyjnyPropertyMa-
nager” wystawiony przez
PACFM.

Więcej informacji na temat
pełnej oferty studiów można
uzyskać w siedzibie uczelni
przyul.Jagiellońskiej109wKiel-
cach. Więcej informacji pod nu-
meramitelefonów:41-345-13-13,
41-345-52-56 oraz na stronie
i n t e r n e t o w e j
www.wsepinm.edu.pl.
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Maniana – te-
go słowa nie
ma w języku
Patrycji
Lepiarz. Po-
mysł, by stu-

diować turystykę pojawił się
dość późno, ale zawładnął jej
życiem. Chciała wyjechać
na praktyki do Hiszpanii i zre-
alizowała swój cel, choć nie
było łatwo. Dziś już jest nie
na praktykach, ale na kontrak-
cie, poznaje kolejne języki
i zdobywa cenne doświadcze-
nie zawodowe.

Nie planowała studiować
na turystyce
Chemia i biologia. Jeszcze
w szkole średniej z tymi przed-
miotami chciała związać swo-
ją przyszłość. Wakacje w Egip-
cie zmieniły jej plany. – Spotka-
łam tam sympatyczną panią re-
zydent. Bardzo dobrze mi się
z nią rozmawiało i to ona właś-
nie zaszczepiła we mnie zain-
teresowanie turystyką - wspo-
mina Patrycja i dodaje z uśmie-
chem: – Nigdy wcześniej nie
myślałam o studiowaniu tego
kierunku, bo zawsze byłam
na bakier z językami.

Nowy pomysł szybko kieł-
kował w jej głowie i zaczęła
wcielać go w życie. – Zapisałam
się na turystykę i rekreację
w Wyższej Szkole Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach. Przekonała mnie
oferta praktyk, jaką ta uczelnia
ma – wspomina.

Wymarzony cel:
Hiszpania
Niestety okazało się, że wśród
proponowanych miejsc, gdzie
studenci mogą odbyć praktyki
zawodowe w ramach progra-
mu Erasmus nie ma Hiszpanii,
a Patrycja właśnie do tego pań-
stwa chciała się udać, żeby
wreszcie nauczyć się języka hi-
szpańskiego. – Pan rektor i wła-
dze uczelni wyszły naprzeciw
moim zamiarom i usłyszałam,
że jeśli tylko znajdę sobie miej-
sce i załatwię podstawowe for-
malności, będę mogła tam od-
być praktykę – wspomina.

Przystąpiła do działania. –
Kiedydopięłamwszystkiespra-
wynaostatniguzik,okazałosię,
że muszę w przyspieszonym
tempiezaliczyćwszystkieegza-
miny. Przysiadłam. Wymagało
to trochę wysiłku, ale udało się.
Dwa miesiące wcześniej niż
reszta osób skończyłam pierw-
szy rok studiów – śmieje się.

Zaliczenie egzaminów
i w drogę...
Tym oto sposobem, 5 maja
2013 roku po raz pierwszy wy-
leciała na praktyki zawodowe

na Wyspy Kanaryjskie,
na Fuerteventurę. Razem z nią
była koleżanka.

– Zawsze zaczyna się odtych
najprostszych, podstawowych
zadań. Trafiłyśmy do restaura-
cji – wyjaśnia. Pierwszy pobyt
trwał trzy miesiące. Po tym cza-
sie wróciły do Polski, jak się jed-
nak okazało, Patrycja nie za-
grzała długo miejsca w domu.

- Spisałyśmy się dobrze
na pierwszej praktyce, ponie-
waż niemal zaraz po powrocie
zadzwonił telefon z propozy-
cją, czy nie chciałabym tam
wrócić – wspomina. – Szybko
pomyślałam, czemu nie? Zapy-
tałam tylko, czy nie mogłabym
zmienić hotelu. Inny hotel, in-
na miejscowość to nowe do-
świadczenie. Okazało się, że
mogę. Pozostało tylko załatwić
formalności w szkole. Wylecieć
miałam w sierpniu, ale prakty-
ka zahaczała też o nowy rok
akademicki, więc musiałam
mieć zgodę z uczelni. Nie było
problemu, by ją otrzymać.

Nie zdążyła nawet
rozpakować walizki
W domu była niecały tydzień.
– Nie zdążyłam nawet rozpako-
wać walizki. Moi rodzice byli
w szoku. Ja też byłam zasko-

czona – przyznaje. – Myślałam,
że to będzie jednorazowy wy-
jazd.

W połowie listopada wróci-
ła do Polski. Czas wypełniła
nauka, zaliczenia egzaminów,
ale przyznaje, że w szare, poch-
murne, zimne wieczory tęskni-
ła za słońcem Fuertaventury.
Kolejna szansa na wyjazd poja-
wiła się w marcu. Skorzystała
z niej. Miała już indywidualną
organizację studiów.

Takich wyjazdów na prakty-
ki w ramach programu
Erasmus było cztery. Do tego
jeden bez programu. Na wyspie
spędziła, razem licząc, 20 mie-
sięcy. A praktyki przekształciły
się w kontrakt. Zmieniał się tak-
że charakter jej obowiązków.
Po restauracji przyszedł czas
na prowadzenie animacji.

Na awans trzeba sobie
zapracować
- To bardzo ciekawe doświad-
czenie, ale praca też nie była ła-
twa. Była podzielona na trzy
zmiany. Pracowaliśmy w mię-
dzynarodowym towarzystwie,
z Włochem, Hiszpanami,
Szwedką, a nawet
Meksykanką. Dzięki temu mia-
łam okazję poznać różne kultu-
ry – wspomina.

Teraz ma kolejny kontrakt.
Tym razem w recepcji. Ale
na swoją dzisiejszą pozycję mu-
siała sobie zapracować. Podsta-
wą była znajomość języków.

- Kiedy wylatywałam
napierwszepraktykinieznałam
hiszpańskiego. Zaczęłam się
uczyć na miejscu. Praca w re-
stauracji była najczęściej rano
i wieczorem, więc w czasie
przerwyniechodziłamnaplażę,
tylkosiedziałamiuczyłamsięję-
zyka.Natomiastkiedywpołud-
nie miałam pracę, to w fartusz-
ku nosiłam notesik, w którym
notowałam różne wyrazy.
Nanastępnydzieńjużjeznałam.
Tym sposobem po pierwszym
pobycie umiałam podstawowe
zwroty i słówka. Kiedy polecia-
łamnastępnyraz,byłamjedyną
Polką, a że jestem ogromną ga-
dułą,więcżebysięnagadać,mu-
siałam poprawić swój hiszpań-
ski.Gdzietylkomożnabyło,sta-
rałam się mówić w tym języku,
przełamać barierę językową –
śmieje się. – Dziś biegle mówię
poangielskuihiszpańsku,potra-
fięzrozumieć,comówiądomnie
poniemiecku.Postanowiłam,że
będę się uczyła niemieckiego
i francuskiego.

Znalazła także czas, by po-
znać wyspę idziś chętnie poka-

zuje jej tajemnice zaprzyjaźnio-
nym gościom z Polski. – W wa-
kacje odwiedziło mnie wiele
osóbzrodziny,bliskich,którym
robiłam wycieczki. Koleżanka
nawet śmieje się, że powinnam
teraz zostać rezydentką. Nie
ukrywam, że chciałabym spró-
bować tego zajęcia – zdradza.

Praca licencjacka oparta
na doświadczeniu
W lipcu Patrycja obroniła pra-
cę licencjacką. Ocena: bardzo
dobra. Korzystała z wiedzy
zdobytej na praktykach. Jej te-
mat brzmiał: „Funkcjonowa-
nie sieci hoteli R2
na Fuertaventura”.

- Było ciężko. Musiałam
pogodzić zaliczanie egzami-
nów, z pracą w hotelu i z pisa-
niem licencjatu, ale udało się
– uśmiecha się.

Przed nią ciąg dalszy stu-
diów. Będzie je kontynuowała
na kierunku ekonomia
menadżerska w Wyższej
Szkole Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kiel-
cach. Nadal będzie pracowa-
ła. Lubi swoją pracę. Zauwa-
żają i doceniają to turyści.

- Zawsze miałam dobre opi-
nie w hotelu. Niektórzy goście
do nas wracają, kiedy dziś wi-

dzą mnie w recepcji, uśmie-
chają się, gratulują. Niektórzy
Polacy wiedzą, że w naszym
hotelu pracują Polki, więc
przywożą nam na przykład
ptasie mleczko – śmieje się.

Wyspy Kanaryjskie czy
Karaiby?
Niebrakujezabawnychsytuacji.
–NaprzykładprzylatująnaWy-
spy Kanaryjskie, a myślą, że są
na Karaibach i pytają, czemu
w ofercie nie ma wycieczek
na Dominikanę. Miałam też tu-
rystów, którzy prosili, bym
sprawdziłametrodoFrancji, ile
razy dziennie kursuje... Czasa-
mi nie wiem, czy ktoś żartuje,
czymniesprawdza–przyznaje.

Maniana - nie używa
tego słowa
Na Wyspach Kanaryjskich
czuje się dobrze. Jedno tylko
trudno jej zaakceptować.
Wszechobecne „maniana”,
czyli odsuwanie wielu spraw
„na jutro”. – Jeśli mogę, sta-
ram się wszystkie sprawy za-
łatwić od razu. Dotrzymuję
danego słowa. To odkładanie
wszystkiego na później dener-
wuje mnie i do tego musiałam
się przyzwyczaić – śmieje się.
DOROTA KLUSEK

Jeśli chcesz, świat stoi otworem!
APatrycja Lepiarz udowodniła, że chcieć to móc. Potrafiła pogodzić studia z pracą w hotelu na Wyspach Kanaryjskich

FO
T.

ŁU
KA

SZ
ZA

RZ
YC

KI
b Patrycja Lepiarz pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Skończyła tutejsze II Liceum Ogólnokształcące. Obecnie jest
na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
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b W lipcu obroniła pracę magisterską, która powstała
w oparciu o doświadczenie z praktyk na „Kanarach”.
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Stres był bardzo duży, tym
bardziej że pierwszy raz
byłam na tak poważnych

mistrzostwach. Mimo to czu-
liśmy się tam wszyscy jak jed-
na wielka, taneczna rodzina
i staraliśmy się wspierać, do-
brze bawić, a nie tylko konku-
rować ze sobą – mówi Patrycja
Wojtasik, studentka Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kiel-
cach, która zajęła piąte miej-
sce podczas Światowych Mi-
strzostw Tańca w Bukaresz-
cie.

18 tysięcy tancerek
i tancerzy
W czerwcowym wydaniu
„Studenta” pisaliśmy o Patry-
cji Wojtasik – kieleckiej tancer-
ce oraz choreograf, która
na Światowych Mistrzostwach
Tańca w Bukareszcie miała re-
prezentować Polskę. Teraz
znamy już ich wyniki.

W dniach 27 czerwca – 4
lipca, w Bukareszcie, w ta-
neczne szranki stanęło 18 ty-
sięcy tancerzy i tancerek, z 38
państw z całego świata, w tym
między innymi z Portugalii,
Malezji, Afryki Południowej
i Anglii.

Jedna, wielka taneczna
rodzina
- Stres był bardzo duży, tym
bardziej że pierwszy raz byłam
na tak poważnych mistrzo-
stwach – przyznaje Patrycja. –
Mimo to, czuliśmy się tam
wszyscy jak jedna wielka, ta-
neczna rodzina i staraliśmy się
wspierać, dobrze bawić, a nie
tylko konkurować ze sobą.
Wszyscy przyjechali w jednym
celu - żeby jak najlepiej się za-
prezentować i sprawdzić swo-
je dotychczasowe umiejętnoś-
ci, a cała reszta była jedynie
dodatkiem – podkreśla.

Patrycja wraz z przyjaciół-
ką wystartowała w kategorii
Senior Duet Hip Hop, prezen-
tując trzyminutowy
hiphopowy układ.

Synergia, czyli w duecie
siła!
- Byłyśmy jedynym duetem
z Polski, więc już samo bycie
jedyną reprezentacją kraju bar-
dzo nas cieszyło. Piąte miejsce
na świecie to bardzo duży suk-
ces dla mnie i mam nadzieję,
że z roku na rok będzie coraz
lepiej - dodaje Patrycja.

Patrycja Wojtasik nie spo-
czywa jednak na laurach i już
planuje swoją dalszą taneczną
przyszłość.

Takie wsparcie jest
na wagę sukcesu!
- Czekają mnie bardzo ciężkie
treningi, ale teraz wiem, że
warto, i że ktoś to docenia. By-

ło to niesamowite przeżycie,
w którym towarzyszyła mi
mama, cały czas mnie wspie-
rając. Tłumaczyła mi, że sam
udział w mistrzostwach świa-
ta to już jest bardzo dużo –
przyznaje.

Ale wysoka lokata Patrycji
to nie jedyne jej osiągnięcie
podczas tegorocznych World
Cup. Jeśli miarą umiejętności
trenera są sukcesy jego ucz-
niów, to może być ona z siebie
bardzo dumna: dziewczyny
z grupy Eks-tremum, której
jest trenerką zajęły wysokie
ósme miejsce w kategorii Ju-
nior Group Hip Hop.

Bardzo udany występ
podopiecznych
Występując na tak poważnych
zawodach w podwójnej roli za-
równo trenerki, jaki i samej
uczestniczki stres był podwój-
ny.

- Denerwowałam się due-
tem, bo oczywiście chciałam
wypaść jak najlepiej i dać z sie-
bie wszystko. Natomiast jeśli
chodzi o moje dziewczyny, to
nie mam żadnego wpływu
na to jak zatańczą i co będzie
się działo na scenie. Stresowa-
łam się opinią na temat chore-
ografii i jej wykonania przez
dziewczyny oraz punktacją, ja-
ką otrzymają, a także, z jaką
energią ją zaprezentują, bo to
połowa sukcesu – zdradza. –
Wiem, że stać je na bardzo du-
żo i wierzyłam w to, że wszyst-
ko wyjdzie jak najlepiej i... nie
myliłam się. Dały z siebie 100
procent, a emocje, które prze-
kazały wpłynęły pozytywnie
na widownię oraz jury. Jestem
z nich bardzo dumna i życzę
każdemu takiego zespołu i tak
cudownych dziewczyn, jakie
mam ja!
MAGDALENA WOLSKA

Patrycja piątą tancerką na świecie
APatrycjaWojtasik,studentkaWyższejSzkołyEkonomii,PrawaiNaukMedycznychwKielcach,zsukcesemnamistrzostwach

b Patrycja wraz z przyjaciółką wystartowała w kategorii Senior Duet Hip
Hop, prezentując trzyminutowy hiphopowy układ. Zajęły piąte miejsce.
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Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym studentom prawa w WSEPiNM

Uroczyste wręczenie dy-
plomów najlepszym
studentom prawa

Wyższej Szkoły Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
imienia Profesora Edwarda
Lipińskiego w Kielcach odby-
ło się. Swoich studentów żeg-
nał doktor Krzysztof
Wątorek, dziekan Wydziału
prawa w naszej uczelni. Nie
zabrakło wielu ciepłych słów.

„Należeliście do grona
najlepszych studentów”
- Dzisiejsza uroczystość to
wspaniała okazja uczczenia
Waszego sukcesu zakończe-

nia jakże trudnego etapu
edukacyjnego w Waszym ży-
ciu w gronie koleżanek i ko-
legów ze studiów, a także ro-
dziny i przyjaciół. Inwestycja
w siebie to najlepsza rzecz,
jaką człowiek może sobie za-
fundować, inwestycja, która
zaprocentuje w Waszym dal-
szym zawodowym życiu.
Do tych chwili spędzonych
na uczelni będziecie zapew-
ne wielokrotnie wracać,
wspominając najlepsze dla
Was chwile, szczególnie dzi-
siejszą uroczystość, którą się
zapamiętuje na zawsze. Pa-
miętajcie, że należeliście

do tego grona najlepszych
studentów, do których często
wracać będziemy my – wy-
kładowcy. W imieniu rektora
uczelni, Rady Naukowej Wy-
działu Prawa, jak i własnym
gratuluje Wam ukończenia
jakże trudnych studiów – mó-
wił dziekan Wątorek.

Teraz czas na kolejny
egzamin - na aplikację
W swojej przemowie zazna-
czył, że nadal będzie śledził
losy swoich studentów. - Bę-
dę bacznie obserwował Wa-
sze poczynania w dalszym
rozwoju zawodowym,

a pierwszy sprawdzian już
niedługo – w ostatni wee-
kend września, gdy więk-
szość z Was przystąpi do eg-
zaminów na aplikację - zapo-
wiedział.

Życzenia dla studentów
na najbliższą przyszłość
Dziekan Wątorek wyraził
swoją wiarę, że i tu jego stu-
denci pokażą, że są najlepsi. –
Mam nadzieję, że będziemy
kontynuować osiąganie
przez naszych studentów do-
brych i bardzo dobrych wyni-
ków egzaminów na aplikacji.
Przypomnę, że obecnie znaj-

dujemy się na czwartym
miejscu w Polsce wśród
uczelni niepublicznych
w zdawalności na egzaminy
aplikacyjne. Wyrażam prze-
konanie, że właśnie Waszą
grupę stać, aby już nie co
trzeci, ale co drugi absolwent
naszego Wydziału Prawa ten
jakże ważny egzamin pozy-
tywnie zaliczył. Życzę Wam
również dalszych sukcesów
zarówno na polu naukowym,
zawodowym i rodzinnym.

Wystąpienie dziekana Wy-
działu Prawa, dokto-
ra Krzysztofa Wątorka wzbu-
dziło zainteresowanie absol-

wentów i zostało nagrodzone
gromkimi brawami, szczegól-
nie, że wśród nich było wie-
lu, którzy przez cały okres
studiów bezpośrednio z nim
współpracowali, czego przy-
kładem są magister Anna
Niedbała i magister Anna
Mulik.

Życzeń powodzenia i osią-
gania dalszych sukcesów
w życiu zawodowym nie za-
brakło również od pracowni-
ków Dziekanatu Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych imienia
Profesora Edwarda Lipińskie-
go w Kielcach.

b Patrycja przyznaje, że cenne było dla niej wsparcie mamy, która była z nią cały czas i mocno dopingowała.
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