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Bezpiecznie w Internecie … po raz czwarty
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w ramach
Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu
STRONA 3

Nasi studenci z sukcesami
Studenci prawa naszej Uczelni bardzo dobrze
radzą sobie na egzaminach na aplikacje
STRONY 2-3

Osoby z zewnątrz
nie widzą tego
gołym okiem
i myślą sobie:
„Zwykła stu-
dentka, która

tylko uczęszcza na wykłady”.
Tak więc tego nie widać, ale ja
naprawdę w wolnych chwi-
lach uczę się, piszę artykuły,
chodzę na kursy językowe.
Nie bez kozery byłam na mię-
dzynarodowej wymianie stu-
denckiej dwa razy. Oprócz
umiejętności interpersonal-
nych zwiększenie pewności
siebie pozwoliło mi na przy-
kład publikować artykuły
w obcym języku w różnych
książkach czy czasopismach
na arenie międzynarodowej –
mówi Ania Niedbała, student-
ka Wyższej Szkoły Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach.

Została laureatką stypen-
dium Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego. Zapytana, jaki

jest przepis na sukces, przyzna-
je:

- Zarówno predyspozycje,
geny rodzinne, ciężka praca, ale
również wiara w siebie i szczęś-
cie są niezbędne do osiągnięcia
sukcesu. Trzeba się dużo uczyć,
mieć trochę szczęścia w życiu,
ale chyba tak naprawdę zasad-
niczą rolę odgrywa wiara w sie-
bie oraz we własne możliwoś-
ci. Trzeba uwierzyć, że się da,
wyznaczyć sobie właśnie cel,
a następnie konsekwentnie
doniego dążyć. Zawsze mówię:
„Najważniejsza jest dyscyplina,
aby osiągać sukcesy”. Staram
się przestrzegać tej zasady. Od-
nośnie wiary w siebie – nie trze-
ba jej okazywać na zewnątrz,
ale wewnątrz jest ona nieo-
dzowna – podkreśla.

Miłośniczka sportu: piłki
nożnej i ręcznej, chetnie chodzi
do teatru, a jeśli pragnie się zre-
laksować i uciec od prozy dnia
codziennego sięga po księżkę.
WIĘCEJ CZYTAJ NA STRONIE 4

Kluczem do stypendium była ciężka praca.
Nie spoczywa na laurach i ma nowe plany
A Ania Niedbała pokazuje, że naukę można łączyć z pasjami, że małymi krokami i wiarą we własne siły można coś osiągnąć

Student Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach

b Ania Niedbała opowiedziała nam o swojej pracy, sposobie na relaks, drodze do zdobywania wiedzy i planach na najbliższą przyszłość.
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Dlaczego studenci „migają się” od „tych” zajęć ?

Coraz więcej przypadków
skrzywienia kręgosłupa
i nadmiernej otyłości

u studentów – oto obraz współ-
czesnego młodego człowieka.

Trwaogólnopolskaakcjaspo-
łeczna pod haslem „Stop zwol-
nieniom z W-F-u!”. Zasadniczo
jestonaprowadzonawszkołach,
warto by było chyba rozszerzyć
ją dla braci studenckiej. Od lek-
cji wychowania fizycznego ucz-
niowieczęstowymigiwalisięjuż
w szkole i niestety te zwyczaje
przenosząnastudia.Coprawda,
jakwynikazraportuNajwyższej
Izby Kontroli, coraz więcej ucz-
niów nie chce ćwiczyć na w-f,

przenosząctąpostawęnauczel-
nię, jednak studencki w-f nie
musi być wcale nudny.

Obecnie bardzo modny stał
się rozwój fizyczny i dbałość
o własne ciało. Wykorzystując
panującytrendwartoprzypom-
nieć sobie, że celem zajęć z wy-
chowania fizycznego na każdej
uczelnijestkształtowanieumie-
jętności ruchowych,
rekreacyjno-sportowych oraz
sprawnościfizycznejzuwzględ-
nieniem indywidualnych po-
trzeb i zainteresowań młodzie-
ży akademickiej. Wartością nie-
jako dodatkową jest oderwanie
studentówod„problemównau-

kowych”, co poprawi zapewne
im komfort psychiczny.

Cele te są niewątpliwie reali-
zowane na naszej uczelni po-
przez udział studentów w zaję-
ciach sportowych w dowolnie
wybranej dyscyplinie sportu.
Wprawdzie zajęcia są obowiąz-
kowe i student musi je zaliczyć,
ale ma taki wybór żeby aktyw-
ność była dla niego nie tylko ko-
niecznością,aleprzyjemnością.
Sposobów, aby zachęcic
studentow do udziału w zaję-
ciach z wychowania fizycznego
wWyższejSzkoleEkonomii,Pra-
wa i Nauk Medycznych w Kiel-
cach nie brakuje. W-f na naszej

Uczelnitonietylkoschematycz-
ne fikołki i skok przez kozła, ale
również atrakcyjne zajęcia
do wyboru.

Tym, których jednak, mimo
wszystko, ciężko przekonać
do jakiejkolwiek aktywności
warto uzmysłowić, że do w-f
nastudiachnajlepiejpodejććnie
jak do przykrego obowiązku
kończącymsięzaliczeniem,lecz
jakdoatrakcyjnychzajęćrucho-
wych za które studenci nie mu-
sząpłacić.Pamiętajmytakże,że
grupowa aktywnośćfizyczna to
także mile spędzony czas z po-
żytkiem dla własnego zdrowia.
MONIKA WIEWIÓRA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś świętokrzyskim przedsiębiorcą lub pracownikiem MMŚP,  
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

Oferujemy dla Ciebie bezpłatne, 
specjalistyczne i certyfikowane 

szkolenia z zakresu: 
• rehabilitacji • SPA&Wellness • terapii tkanek miękkich • odnowy 
biologicznej • animacji czasu wolnego w obiektach turystycznych

Szkolenia realizowane w ramach projektu 
„Po zdrowie w świętokrzyskie”, Poddziałanie 8.1.1 PO KL.

Więcej informacji:
WSEPINM, ul. Jagiellońska 109A, Kielce, pok. 111, tel. 41-366-93-71 

Fundacja CEL ul. Paderewskiego 29/3, Kielce, tel. 41-230-23-10
www.zdrowie.wsepinm.edu.pl

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Droga do wykonywania zawo-
dówprawniczychjestdługa.Jed-
nymzjejelementówsąegzaminy
naaplikacjeprawnicze.Kilkadni
temuwróciłPanzkonferencji,
naktórejbyłyomawianewyniki
tychegzaminów.
W dniach 11-12 lutego wOśrod-
ku Szkolenia Służby Więzien-
nej wPopowie, już poraz siód-
my odbyła się konferencja or-
ganizowana przez Ministra
Sprawiedliwości, poświęcona
omówieniu wyników naapli-
kacje prawnicze wPolsce.
Udział wniej wzięli wszyscy
dziekani wydziałów prawa
uczelni publicznych iniepub-
licznych wPolsce, dyrektorzy
Krajowej Szkoły Sądownictwa
iprokuratorzy, jak również
przedstawiciele Samorządów
Prawniczych, wtym też komi-
sje układające pytania naegza-
miny aplikacyjne. Gośćmi kon-
ferencji byli między innymi: Je-
rzy Kozdroń - Sekretarz Stanu
wMinisterstwie Sprawiedli-
wości, sędzia Leszek Petraszko
- Dyrektor Krajowej Szkoły Są-
downictwa iProkuratury, atak-
że nasz były Dziekan Okręgo-
wej Rady Adwokackiej wKiel-
cach mecenas Jerzy Zięba, któ-
ry obecnie reprezentuje Na-
czelną Radę Adwokacką.
Jakijestceltychkonferencji?
Celów jest co najmniej kilka.
Główny – to poprzez szczegóło-
we przedstawienie analizy wy-
ników naegzaminy aplikacyjne
wskazanie, którzy absolwenci
poszczególnych wydziałów
prawa wPolsce byli najlepiej
przygotowani doegzaminów.
To taki nieoficjalny, aczkolwiek
jeden znajbardziej wiarygod-
nych rankingów wydziału pra-
wa wPolsce. Ztego względu co-
rocznie wtych konferencjach
uczestniczy 100 procent dzie-
kanów, którzy to dzięki uprzej-
mości pani dyrektor Iwony Ku-
jawy mają wspaniały materiał,
obrazujący poziom kształcenia
wich wydziałach. Analiza ta
przez wszystkich dziekanów
wydziałów prawa wykorzysty-
wana później jest douspraw-
niania procesu kształcenia
nanastępny rok akademicki.
Kolejny cel to usprawnienie
procesu kształcenie poprzez
polepszenie współpracy zsa-
morządami prawniczymi, są-
dem, prokuraturą, czyli partne-
rami zewnętrznymi każdego
wydziału prawa.
Ileabsolwentówwydziałówpra-
waprzystąpiłodoegzaminów
wostatnimczasie?
Egzamin odbył się wdniu 27
września 2014 roku wkomi-
sjach wojewódzkich przyRa-
dach. Zainteresowanych absol-
wentów egzaminami naaplika-
cje prawnicze jest ponad poło-

wa studiujących nawydziałach
prawa wPolsce. Spośród koń-
czących studia w2014 roku,
naaplikację wcałym kraju
przystąpiło aż 57,12 procent ab-
solwentów. Najwięcej naegza-
minach aplikacyjnych absol-
wentów wyższych uczelni było
w2009 roku – bo 14 183. Wpo-
przednim roku – 2013, liczba
przystępujących doegzami-
nów nawyżej wymienione
aplikacje wyniosła 9773 osoby.
Odmomentu organizowania
przez Ministra Sprawiedliwości
egzaminów naaplikacje praw-
nicze ogółem przystąpiło
donich prawie 100 tysięcy by-
łych studentów wydziałów
prawa. Wynika ztego zestawie-
nia, że zainteresowanie jest
ogromne iwostatnich czterech
latach jest napodobnym, wy-
sokim poziomie. Podobnie jak
zdawalność, która odczterech
lat kształtuje się nazbliżonym
poziomie, wynoszącym około
50 procent, naprzykład w2011
roku – 46,84 procent, w2012 ro-
ku - 52,09 procent, w2013 roku
– 50,04 procent, aw2014 roku –
49,30 procent.
Zktórychuczelninajwięcejabsol-
wentówprzystępujedoegzami-
nównaaplikacjeprawnicze?
Największy procentowy udział
zainteresowanych egzaminami
naaplikację był zUniwersytetu
Warszawskiego. Wskaźnik ten
wyniósł 63,86 procent kończą-
cych studia. Najmniejsze zain-
teresowanie absolwentów apli-
kacjami było wEuropejskiej
Wyższej Szkoły Prawa iAdmi-
nistracji, wktórej wskaźnik wy-
niósł 17,44 procent.
Ajakajestskalaprzystępujących
doegzaminówzwydziałuprawa
wWyższejSzkołyEkonomii,Pra-
waiNaukMedycznychwKiel-
cach?
W tej kategorii wydział prawa
Wyższej Szkoły Ekonomii Pra-
wa iNauk Medycznych wKiel-
cach uplasował się nabardzo
wysokiej 24 pozycji wPolsce ze
wskaźnikiem 34,94 procent,
wyprzedzając między innymi
tak znane wydziały prawa jak
naprzykład Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski zoddziałem
wTomaszowie Lubelskim.
Aprzecież jesteśmy bardzo
młodym wydziałem, którego
absolwenci opuścili mury
Uczelni w2014 roku dopiero
poraz trzeci. Przypomnę, że
popozytywnej decyzji Mini-
sterstwa Nauki iSzkolnictwa
Wyższego zaopiniowanej przez
Państwową Komisje akredyta-
cyjną pierwszy raz prowadzili-
śmy nabór nakierunek prawo
dopiero wroku akademickim
2007/2008. Wynika ztego, że
studenci naszego wydziału nie
czują się studentami drugiej

kategorii inie boją się przystę-
pować doegzaminów. Dobra
idoświadczona kadra plus za-
angażowanie studentów wpra-
cę własną daje wysokie szanse
nauzyskanie pozytywnego eg-
zaminu naaplikacje prawnicze.
Aktórąaplikacjąsąnajbardziejza-
interesowaniabsolwenciwydzia-
łówprawa?
Podobnie jak wskali Polski, tak-
że nanaszym wydziale prawa
najwięcej absolwentów było
zainteresowanych egzaminami
naaplikację radcowską, na-
stępnie adwokacką iporówno
nanotarialną ikomorniczą. Ten
trend zauważa się odsześć lat.
Należy też wspomnieć, że duża
część absolwentów wydziałów
prawa nie wiąże przyszłości
zwykonywaniem zawodów
prawniczych aucieka dobizne-
su. Szczególnie dotyczy to stu-
dentów osiągających najlepsze
wyniki nastudiach. To dziwne,
bo jeszcze kilkanaście lat temu
każdy znich dążył dozostania
sędzią, prokuratorem czy też
adwokatem. Uwagę też zwraca
fakt, że absolwenci naszego
wydziału w2014 roku pierwszy
raz przystąpili doegzaminu
naaplikację ogólną wKrajowej
Szkole Sądownictwa iProkura-
tury idopełnego sukcesu za-
brakło im bardzo niewiele.
Zanalizy wynika, że plasowali
się na1- 3 miejscu wposzcze-
gólnych wskaźnikach bezpo-
średnio potych, którzy ten jak-
że trudny, podwójny egzamin
zdali. Składa się on ztestu,
naktórym należy osiągnąć po-
ziom co najmniej 120 punktów
ikazusy sprawdzającego czy
absolwent potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę nastudiach
wpraktyce.
Jakibyłzakrespytańnaostatnich
egzaminach?
Pytania są uzależnione odro-
dzaju aplikacji. Dotyczyły jed-
nak podstawowych przedmio-
tów zprogramu kształcenia ito
zarówno zprzedmiotów ogól-
noakademickich, kierunko-
wych jak iprzedmiotów fakul-
tatywnych. Najwięcej pytań
było zprawa cywilnego mate-
rialnego, prawa cywilnego pro-
cesowego, prawa karnego pro-
cesowego, prawa karnego ma-
terialnego oraz prawa gospo-
darczego. Najmniej zaś pytań
zprawa ubezpieczeń społecz-
nych, prawa karnego skarbo-
wego oraz samorządu
radcowskiego.
Jakibyłprofilzdającychwtych
egzaminach?
Najczęściej osobą zdającą była
kobieta wwieku 24 - 27 lat, stu-
diująca wformie studiów sta-
cjonarnych, która nadyplomie
osiągnęła końcową oceną „bar-
dzo dobry”. Przystępowała

doegzaminów pierwszy raz
ibyła absolwentką wydziału
prawa, który ukończyła wroku
akademickim 2013/2014. Łącz-
nie w2014 roku naaplikację
adwokacką przystąpiło 3680
osób, naradcowską – 4761,
nanotarialną – 794 oraz nako-
morniczą – zaledwie 538 osób.
Wtrakcie egzaminu naaplikacji
adwokackiej pozytywny wynik
otrzymały 1974 osoby, zktó-
rych 25,58 procent nadyplomie
posiadało ocenę bardzo dobry,
33,08 procent ocenę dobry
zplusem, 29,53 procent ocenę
dobry itylko 6,79 procent - do-
stateczny. Wynika ztego zasa-
da, że jeżeli student wokresie
studiowania osiąga dobre ibar-
dzo dobre wyniki wnauce, to
bezpośrednio przekłada się to
nazdawalność wtrakcie egza-
minu naaplikację. Nie bez zna-
czenia pozostaje wielokrotność
przystępowania doegzaminu
naaplikacje prawnicze. Absol-
wenci prawa, którzy przystę-
powali poraz pierwszy doegza-
minu w67,04 procent egzamin
ten zdali. Przystępujący poraz
drugi egzamin zdali 21,28 pro-
cent. Przystępujący poraz trze-
ci tylko 7,45 procent. Wśród
zdających były osoby, które
doegzaminu naaplikację przy-
stępowały poraz piąty, szósty,
siódmy iósmy. Zdawalność
wśród nich kształtuje się wgra-
nicach 0,5-1 procent.
Wobectego,comanajwiększy
wpływnazdawalnośćegzami-
nównaaplikacje?
Z prezentowanej analizy wyni-
ka, że wpływ napozytywny
wynik ma zarówno uczelnia jak
iforma studiów, ocena uzyska-
na nadyplomie oraz wielokrot-
ność przystępowania egzami-
nów naaplikację. Tegoroczni
absolwenci przystępujący
doegzaminu poraz pierwszy
wtym roku będą więc mieć naj-
większą szansę zdać egzamin,
który odbędzie się podkoniec
września bieżącego roku.

Naktórymmiejscuznalazłsięwy-
działprawa,którymPankieruje?
Jeżeli chodzi oWydział Prawa
Wyższej Szkoły Ekonomii, Pra-
wa iNauk Medycznych wKiel-
cach uważam, że osiągnęliśmy
duży sukces. Wskali kraju
uplasowaliśmy się nawysokiej,
22 pozycji zwynikiem
zdawalności 34,92 procent.
Ztego wynika, że co trzeci nasz
absolwent przystępujący
doegzaminu naaplikację egza-
min ten zaliczył. Należy pa-
miętać, że kształcenie nawy-
dziale prawa rozpoczęliśmy
wsezonie 2007/2008, awięc
dopiero trzeci rocznik naszych
absolwentów opuścił mury
uczelni. Pierwsi absolwenci,
którzy przystąpili doegzaminu
trzy lata temu osiągnęli po-
ziom zdawalności – 23 procent,
w2013 roku – już 28 procent,
aktualnie – prawie 35 procent.
Za nami znalazła się uczelni
zbogatą tradycją, wtym kilka
uniwersyteckich. Ten pozy-
tywny trend świadczy, że mo-
dyfikowane programy kształ-
cenia znajdują swoje uzasad-
nienie. To także modyfikacja
metodyki prowadzenia dydak-
tyki, wszczególności wkierun-
ku aktywności studentów
wproces samokształcenia.
Ztego powodu kieruje słowa
podziękowania dla całej kadry
dydaktycznej tutejszego wy-
działu prawa, także dla pra-
cowników administracji Działu
Nauczania iDziekanatu. Szcze-
gólne słowa podziękowania
dla kierownictwa Uczelni, że
pozwalają mi naeksperymen-
towanie, zarówno zprogra-
mem kształcenia, metodyką
prowadzenia zajęć, jak rów-
nież wpełnej autonomii wdo-
borze kadry, która zjednej
strony jest bardzo doświadczo-
na, azdrugiej, wkilku przy-
padkach wywodzącej się już
znaszych absolwentów, czego
przykładem jest Paulina
Łochowska, Diana Głownia,

Halina Szarecka, Damian
Rozmus, Maciej Nathali iinni.
Są to osoby, naktóre, jako dzie-
kan, bardzo liczę. Prawie wszy-
scy znich intensywnie pracują
naddoktoratami naróżnych
uczelniach wPolsce.
Szczególną uwagę zwraca ran-
king wydziałów prawa uczelni
niepublicznych oraz tych
mniejszych uniwersyteckich.
Wśród nich nasz wydział pra-
wa przyjmując jak wcześniej
wskaźnik zdawalności naapli-
kacje prawnicze zajął bardzo
wysokie piąte miejsce wPolsce
(około 35 procent). Wyprzedzi-
ły nas tylko wydziały prawa
zPrzemyśla zwynikiem 42,37
procent, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski wOl-
sztynie zwynikiem 41,61 pro-
cent oraz Uniwersytet Opolski
zwynikiem 39,20 procent,
wtym przypadku także Katoli-
cki Uniwersytet Lubelski wy-
dział zamiejscowy wTomaszo-
wie Lubelskim – 37,29 procent.
Poza nami zostały między in-
nymi wydziały Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego wy-
dział wStalowej Woli, Wyższa
Szkoła Umiejętności Społecz-
nych wPoznaniu, Akademia
Kuźmińskiego.
CzytakwysokiemiejscePana,ja-
kodziekanawydziału,zadawala?
Oczywiście, że nie. Uważam,
że zroku narok poziom
zdawalności naszych absol-
wentów będzie coraz wyższy.
Strategia rozwoju wydziału,
którą opracowaliśmy nalata
2011 – 2015, obok rozwoju wy-
działu poprzez tworzenie no-
wych kierunków atrakcyjnych
dla młodzieży ztutejszego re-
gionu zakładała podnoszenie
poziomu kształcenia. Ito nam
się przez te lata udało. Obecnie
pracę rozpoczęliśmy nadstra-
tegia rozwoju wydziału wla-
tach 2015 -2020. Być może
wcelach strategicznych iopera-
cyjnych określimy wniej po-
dwojenie tego wskaźnika. Za-

Z sukcesem zdają na aplikacje
A WywiadzdoktoremKrzysztofemWątorkiem,dziekanemwydziałuprawaWyższejSzkołyEkonomii,PrawaiNaukMedycznych

b27 lipca 2012 roku odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich na wydziale prawa w naszej Uczelni.
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Już po raz czwarty uczniowie
szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjal-
nych uczestniczyli w cyklu za-
jęć edukacyjnych w ramach
Świętokrzyskiego Dnia Bez-
piecznego Internetu. Hasło te-
gorocznej edycji, „Razem two-
rzymy bezpieczny Internet.
Szanujemy prawa autorskie”,
było motywem przewodnim
wykładów, prezentacji, war-
sztatów i inscenizacji, które od-
były się w Wyższej Szkole Eko-
nomii, Prawa i Nauk Medycz-
nych w dniu 10 lutego.

Zaproszonych gości, nau-
czycieli i uczniów przywitali:
prorektor doktor Zdobysław
Kuleszyński, dyrektor Wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Kielce Mieczy-
sław Tomala, dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach Elżbie-
ta Czerwonka oraz pomysło-
dawca przedsięwzięcia Monika
Zawadzka-Chłopek, wicedy-
rektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących numer 29 w Kiel-
cach.

Cenna wiedza wyniesiona
z warsztatów
Uczestnicy IV Świętokrzyskie-
go Dnia Bezpiecznego
Internetu – około 160 uczniów
z 28 szkół regionu świętokrzy-
skiego – poznawali między in-
nymi zasady bezpiecznego ko-
rzystania z zasobów Internetu,
konsekwencje naruszania praw
autorskich, dowiadywali się jak
zadbać o swój wizerunek w Sie-
ci i unikać cyberprzemocy.
Warsztaty prowadzili pracow-
nicy Wyższej Szkoły Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach oraz metodycy z Sa-
morządowego Ośrodka Do-

radztwa Metodycznego i Do-
skonalenia Nauczycieli w Kiel-
cach.

W tym czasie nauczyciele
i opiekunowie w swoim gronie
rozmawiali o zagrożeniach uza-
leżnienia odInternetu, podczas
debaty z udziałem przedstawi-
ciela Miejskiego Zespołu Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych w Kielcach, a o najnow-
szych tendencjach w naucza-
niu informatyki - w trakcie
spotkania z przedstawicielem
Wydawnictwa Helion.

Prawa autorskie
i bezpieczny Internet
Dzień Bezpiecznego Internetu
(DBI) obchodzony jest z inicja-
tywy Komisji Europejskiej
od 2004 roku; w 2011 Samorzą-
dowy Ośrodek Doradztwa Me-
todycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach oraz
Wyższa Szkoła Ekonomii, Pra-
wa i Nauk Medycznych zorga-
nizowały po raz pierwszy Świę-
tokrzyski Dzień Bezpiecznego
Internetu, a w tym roku do gro-
na organizatorów dołączył Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących
numer 29 w Kielcach.

Podobnie jak w latach ubie-
głych najbardziej oczekiwaną
częścią IV Świętokrzyskiego
Dnia Bezpiecznego Internetu
było rozstrzygnięcie konkursu,
którego wyniki zostały ogło-
szone po zajęciach edukacyj-
nych. W tym roku cieszył się on
bardzo dużym zainteresowa-
niem. Do finału konkursu „Ra-
zem tworzymy bezpieczny
Internet. Szanujemy prawa au-
torskie”, który objął w poszcze-
gólnych kategoriach uczniów
szkół podstawowych oraz mło-
dzież gimnazjalną i ponadgim-
nazjalną, zakwalifikowano 117
prac. Zostały one wyłonione

w trakcie I etapu (szkolnego),
w którym uczestniczyło 846
uczniów z 74 szkół regionu.

Jury nagrodziło ostatecznie
30 uczestników (22 nagrody i 8
wyróżnień).

Wyniki konkursu
z cennymi nagrodami
Wyniki konkursu „Razem two-
rzymy bezpieczny Internet.
Szanujemy prawa autorskie”:

Szkoły podstawowe, klasy I-
III: I miejsce - Emma Śliz - Ogól-
nokształcąca Szkoła Muzyczna
w Kielcach, Maria Solarz - Szko-
ła Podstawowa numer 31
w Kielcach; II miejsce - Wikto-
ria Łęcka - Zespół
P r z e d s z k o l n o - S z k o l n y
w Kluczewsku.

Szkoły podstawowe, klasy
IV-VI: I miejsce - Anna Krze-
mińska - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa numer 4 w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Aleksandra
Stando - Szkoła Podstawowa
numer 7 w Kielcach; II miejsce
- Miłosz Pańczyk - Szkoła Pod-
stawowa numer 18 w Kielcach;
III miejsce - Mateusz Kuchta -
Szkoła Podstawowa numer 14
w Kielcach, Weronika Moskal -
Szkoła Podstawowa w Goździe.

Wyróżnienie: Wojciech
Radek - Szkoła Podstawowa
numer 19 w Kielcach, Michał
Jantarski - I Społeczna Szkoła
Podstawowa w Kielcach.

Gimnazja: I miejsce - Barba-
ra Winkler – Gimnazjum numer
8 w Kielcach; II miejsce - Alek-
sandra Nowak, Katarzyna Giez,
Julia Wyporkiewicz - Gimna-
zjum Integracyjne numer 4
w Kielcach; III miejsce -
Zuzanna Pabian, Klaudia Pin-
da, Bartosz Dula – Gimnazjum
numer 8 w Kielcach, Grzegorz
Piśkorski - Gimnazjum imienia
Jana Pawła II w Seceminie.

Wyróżnienie: Natalia
Kurkiewicz - Kolegium Szkół
Prywatnych. Gimnazjum Języ-
kowe w Kielcach, Katarzyna
Pukal, Magdalena Waszczyk -
Publiczne Gimnazjum imienia
Jana Pawła II w Fałkowie.

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Julia Białacka, Mi-
chał Wilk - V Liceum Ogólno-
kształcące imienia księdza Pio-
tra Ściegiennego w Kielcach; II
miejsce - Rafał Warzyński - Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjal-
nych numer 3 imienia Stanisła-
wa Staszica we Włoszczowie;
III miejsce - Hubert Grabowski,
Patryk Grabowski - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nu-
mer 1 w Jędrzejowie, Krzysztof
Kończak - I Liceum Ogólno-
kształcące imienia Komisji
Edukacji Narodowej w Koń-
skich.

Wyróżnienia: Rafał
Sochacki - III Liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami inte-
gracyjnymi w Kielcach, Patryk
Lengier - Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych numer 1 w Koń-
skich, Maciej Grzela - Techni-
kum numer 7 w Zespole Szkół
Informatycznych w Kielcach.

Cennenagrodyzwycięzcom
wręczali: Świętokrzyski
Wicekurator Grzegorz Bień
i dziekan Wydziału Nauk Spo-
łecznych doktor Elżbieta
Wawrzyńczuk-Nathali. Funda-
toraminagródbyli:RektorWyż-
szej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych, przewod-
niczącyStowarzyszeniaZbioro-
wegoZarządzaniaPrawamiAu-
torskimiTwórcówDziełNauko-
wychiTechnicznychKOPIPOL,
Prezydent Kielc, Świętokrzyski
KuratorOświaty,Wydawnictwo
Helion oraz Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne.
WLOD

Bezpiecznie w Sieci
A Po raz czwarty obchodziliśmy Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

bGimnazjaliści nagrodzeni w konkursie „Razem tworzymy bezpieczny Internet. Szanujemy prawa autorskie”
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sadnym byłoby, amnie bardzo
by to satysfakcjonowało, gdyby
nie co trzeci nasz absolwent
zdawał egzamin aplikacyjny
lecz co drugi. Wydaje mi się, że
jest to realne wciągu 2 – 3 lat.
CzytakipoziomzbliżyłbyWas
donajlepszychwkraju?
Na pewno dotych wydziałów
znanych, ztradycjami zdużych
uczelni uniwersyteckich, jak
Uniwersytet Śląski wKatowi-
cach, Szczecinie, Poznaniu,
Wrocławiu. Nie mniej jednak
zdaję sobie sprawę, że wdal-
szym ciągu poza zasięgiem po-
zostają Uniwersytet Jagielloń-
ski iWarszawski. Przytej okazji
chciałem zwrócić uwagę, że
oile zdawalność wnajbardziej
znanych uniwersytetach przez
studentów studiów stacjonar-
nych wstosunku donaszych
jest wysoka, to różnica już taka
wysoka nie jest patrząc natam-
tejszych absolwentów studiują-
cych wformie studiów niesta-
cjonarnych. Aprzecież kadra
nauczająca iprogram kształce-
nia są takie same. Przykładem
niech będzie Uniwersytet
Wrocławski, wktórym
zdawalność studentów studiu-
jących wformie niestacjonarnej
jest zbliżona dowyników uzy-
skiwanych przez naszych ab-
solwentów. Zdawalność natej
uczelni wyniosła 35,90 pro-
cent. Podobnie naUniwersyte-
cie Warszawskim, gdzie
zdawalność wyniosła tylko
47,14 procent czy też naUni-
wersytecie Śląskim, wktórym
zdawalność wyniosła tylko
34,73 procent. Podobnie Uni-
wersytet Marii Skłodowskiej –
Curie wLublinie, awięc niższa
jest zdawalność nanaszym wy-
dziale prawa. Jeszcze gorzej
wypadł Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, wktórym
zdawalność studentów studiu-
jących wformie niestacjonarnej
wyniosła tylko 28,87 procent.
Taki trend dotyczy wielu in-
nych znanych wydziałów pra-

wa, wtym Uniwersytet Gdań-
ski, Uniwersytet Kardynała Sta-
nisława Wyszyńskiego, Uni-
wersytet Rzeszowskim czy też
Szczeciński. Potwierdza to re-
gułę, że studenci studiujący
namałych uczelniach takich
jak wKielcach mają również
duże szanse przyodpowied-
nim swoim zaangażowaniu
nadostanie się naaplikacje
prawnicze.
Jakiewnioskiwypływajązkonfe-
rencji?
Zasadniczy wniosek to bezpo-
średnia zależność pomiędzy
wysoką średnią w trakcie stu-
diowania prawa,
a zdawalnością w trakcie egza-
minów wstępnych na aplikacje
prawnicze. Świadczy to o traf-
ności w ocenie studentów
przez kadrę dydaktyczną.
Zdawalność przy ocenie ze stu-
diów „bardzo dobry” w 95,76
procentach na Uniwersytecie
Jagiellońskim dawała tamtej-
szym absolwentom przepust-
kę na aplikacje prawnicze. Po-
dobnie na Uniwersytecie War-
szawskim w - 90,96 procen-
tach, a na Uniwersytecie Ślą-
skim – 87,29 procentach.
Wśród tych wskaźników Wy-
dział Prawa Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Me-
dycznych w Kielcach znalazł
się ponownie na bardzo wyso-
kim miejscu w kraju – na 22
pozycji. Nasi absolwenci z oce-
ną „bardzo dobry” na dyplo-
mie uzyskali zdawalność
na egzaminie na aplikacje
prawnicze w wysokości 57,14
procent, co prezentuje poniż-
sze zestawienie.
Ponownie pozostawiliśmy
za sobą wiele innych bardziej
znanych wydziałów prawa
w Polsce. Podobne miejsce –
22 w Polsce, zajęliśmy biorąc
pod uwagę zdawalność wśród
studentów, którzy uzyskali
na dyplomie ocenę dobry
plus.
ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PLUSZEWSKI

bStudia na kierunku prawo to nie tylko nauka, czego dowodem są or-
ganizowane przes studentów inscenizacje rozpraw sądowych.
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W pierwszejkolejnościchciałbym
wimieniuwłasnymorazredakcji
„Studenta”złożyćnajserdeczniej-
szegratulacjetakwspaniałego
sukcesu.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo mi
miło.
Komulubczemuprzypisujesztak
spektakularneosiągnięcie?
Przede wszystkim otrzymanie
Stypendium Ministra Nauk
i Szkolnictwa Wyższego zaw-
dzięczam nie tylko sobie, ale
również wielu innym osobom.
Mam na myśli rodziców, dziad-
ka oraz babcie. Z tego względu,
że oni już od pierwszych lat sta-
rali się, abym była dobrze wye-
dukowana. Zapisywali mnie
na różne kursy i szkolenia. Dla-
tego to właśnie im należą się
podziękowania. Co więcej –
przyjaciele również dołożyli
swoją cegiełkę dotego, abym
mogła teraz celebrować swój
sukces. Chciałabym w tym
miejscu jeszcze raz zcałego ser-
ca podziękować mamie, tacie,
bratu, dwom babciom, dziad-
kowi i przyjaciołom.
Acobyłokluczemdosukcesu?
Ciężka praca. Osoby z zewnątrz
nie widzą tego gołym okiem
i myślą sobie: „Zwykła student-
ka, która tylko uczęszcza
na wykłady”. Tak więc tego nie
widać, ale ja naprawdę w wol-
nych chwilach uczę się, piszę
artykuły, chodzę na kursy języ-
kowe. Nie bez kozery byłam
na międzynarodowej wymianie
studenckiej dwa razy. Oprócz
umiejętności interpersonalnych
zwiększenie pewności siebie
pozwoliło mi na przykład publi-
kować artykuły wobcym języ-
ku wróżnych książkach czy
czasopismach na arenie mię-
dzynarodowej.
Rozpoczynającstudiowanie
nakierunkuprawaodrazuzakła-
dałaśsobiezdobycieStypendium
Ministra?
Nie, każdego roku wyznaczam
sobie nowe cele. Napoczątku
mówiono mi, abym zaliczyła
pierwszy rok. Udało się izkaż-
dym rokiem poszerzam swoje
horyzonty. Dwa lata temu
wpadłam napomysł, aby spró-
bować wywalczyć owe stypen-
dium. Myślałam wtedy, że to
może być nierealne, ale zdru-
giej strony doszłam downio-
sku, że warto spróbować. Tro-
szeczkę nie wierzyłam wsiebie,
ale wkońcu jakoś udawało się
powiększać swój dorobek nau-
kowy.
Czylizaczynającstudianiemyśla-
łaśostypendiumMinistraNauki
iSzkolnictwaWyższego?
Nie. Myślę, że trzeba mierzyć si-
ły nazamiary. Dowszystkiego
należy podchodzić pokolei,
krok pokroku. Napierwszym
roku nawet nie miałam świado-

mości, że jest możliwość uzy-
skania takiego wyróżnienia.
Kiedy otrzymałam Stypendium
Rektora Wyższej Szkoły Ekono-
mii Prawa iNauk Medyczny
zaosiągnięcia naarenie Uczelni,
zobaczyłam, że się da itrzeba
pracować. Tak jak mówię, do-
piero później zaczęłam sobie
stawiać zacel zdobycie Stypen-
dium Ministra.
Twoimzdaniemtewybitneosiąg-
nięciazprzeciąguostatnich2-3lat
sąefektemTwojejciężkiejpracy,
wrodzonychpredyspozycji,amo-
żeodrobinyszczęścia?
Chyba wszystko razem. Taki
jest przepis nasukces. Zarówno
predyspozycje, geny rodzinne,
ciężka praca, ale również wiara
wsiebie iszczęście są niezbędne
doosiągnięcia sukcesu. Trzeba
się dużo uczyć, mieć trochę
szczęścia wżyciu, ale chyba tak
naprawdę zasadniczą rolę od-
grywa wiara wsiebie oraz we
własne możliwości. Trzeba
uwierzyć, że się da, wyznaczyć
sobie właśnie cel, anastępnie
konsekwentnie doniego dążyć.
Zawsze mówię: „Najważniejsza
jest dyscyplina, aby osiągać
sukcesy”. Staram się przestrze-
gać tej zasady. Odnośnie wiary
wsiebie – nie trzeba jej okazy-
wać nazewnątrz, ale wewnątrz
jest ona nieodzowna.
CzypotencjalnizdobywcySty-
pendiumMinistramająszansę
napogodzenienaukizwolnym
czasem?
Jak najbardziej! Myślę, że je-
stem tego doskonałym przykła-
dem. Tak jak wcześniej wspom-
niałam bardzo dużo czasu po-
święcam nanaukę oraz różnego
rodzaju szkolenia, ale ponadto
mogę sobie też pozwolić naroz-
wijanie swoich pasji.
Ogólniepanujetakamityczna
opowieść,żezdobywcyposzcze-
gólnychnagródniemajączasudla
siebieorazwłasnychpasjitylko
muszącałkowiciepoświęcićsię
swojejdziałalności.
Rzeczywiście chodzi taka opi-
nia, że ktoś taki jest kujonem,
który tylko siedzi wdomu
nadksiążkami inie ma czasu
dla siebie, rodziny, czy przyja-
ciół. Wtedy, kiedy trzeba – po-
trafię odłożyć swoje hobby
nabok, ale naprzykład poskoń-
czeniu sesji mam czas nato, aby
realizować się prywatnie.
Opowiedzoswoichzainteresowa-
niach.
No przecież wiesz, jakie mam
(śmiech). Bardzo lubię piłkę
nożną, atak ogólnie poprostu
sport. Niedawno odbywały się
Mistrzostwa Świata wpiłce
ręcznej (Polska zdobyła trzecie
miejsce – przy.red.), ale zracji
sesji nie poświęcałam temu tyle
czasu ile bym chciała. Lubię
także chodzić doteatru iwwol-

nych chwilach, mimo wszyst-
ko, lubię czytać książki, co mo-
że brzmi trochę
monotematycznie…
Jakieczytaszksiążki?
Przeróżne. Najbardziej jednak
preferuję literaturę współczes-
ną. Dążę, by czytanie pozwoliło
mi oderwać się choć nachwilę
odrzeczywistości. Nie da się
ukryć, że nauka jest trochę stre-
sująca.
Wjakimsensiestresująca?Mówi-
myowłasnychczyczyichśoczeki-
waniachwzględemCiebie?
Mimo, że jestem napiątym ro-
ku inie raz niespodziewanie,
bez uprzedzenia musiałam sta-
nąć przedpublicznością to dalej
denerwuję się przedkażdym
egzaminem, czy publicznym
wystąpieniem. Nigdy nie od-
czuwałam presji ze strony in-
nych. Raczej ja sama odsiebie
więcej wymagam. Chciałabym
jednak podkreślić, że presja nie
powoduje umnie stresu, ale
motywuje, aby jeszcze bardziej
się rozwijać.
Myślisz,żeteTwojepobytynaŁo-
twieiwHiszpaniimogłyprzyczy-
nićsiędo rezultatuwpostaciSty-
pendiumMinistra?
Jak najbardziej. Podczas moje-
go pobytu wRydze, gdzie stu-
diowałam prawo, miałam moż-
liwość wystąpienia nakonfe-
rencji międzynarodowej oraz
opublikowania swojego refera-
tu wobcym języku. Będąc wHi-
szpanii zkolei nabrałam umie-
jętności interpersonalnych,

pewności siebie ipodszkoliłam
język hiszpański. Co więcej, ta-
kie wyjazdy dają też bardzo du-
żo dla ducha, amój charakter
oraz podejście dożycia zmieni-
ło się całkowicie. Jestem chętna
doróżnych inicjatyw inie boję
się wyzwań.
ZawszeodbierałemCiebiejako
osobępogodną,radosną
iuśmiechniętą,alewydajemisię,
żepotychwszystkichpobytach
zarównonaŁotwiejakiwHiszpa-
niistałaśsięjeszczebardziejpo-
godna,radosnaiuśmiechnięta.
Przyznamszczerze,żebyłemtym
faktemzaskoczony.
Doceniłam bardzo dużo rzeczy
w swoim życiu. Zobaczyłam ja-
ką mam wspaniałą rodzinę,
która nakażdym kroku mnie
wspiera i zawsze mogę na nich
polegać. Przyjaciele zawsze są
przy mnie i służą dobrą radą
oraz wyciągają pomocną rękę
w razie potrzeby. Ten szereg do-
świadczeń wzmocnił mnie psy-
chicznie i dał milion albo nawet
bilion powodów do tego, aby
cieszyć się ze wszystkiego co się
ma. Mimo że zawsze byłam ra-
dosna, to jestem jeszcze bar-
dziej szczęśliwa.
CzysamepobytynaŁotwieiwHi-
szpaniiróżniłysięjakośszczegól-
nie?
Zdecydowanie!
Naczympolegałyteróżnice?
Tak jak wspominałam wcześ-
niej na Łotwie studiowałam
prawo. Chodziłam tam do szko-
ły, na zajęcia. Nota bene zaję-

łam się głównie przedmiotami
cywilistycznymi oraz typowo
europejskimi, ponieważ chcia-
łam poznać prawo w innych
krajach. W Hiszpanii natomiast
odbyłam staż związany z dru-
gim kierunkiem, który studiuję,
czyli zbezpieczeństwem wew-
nętrznym. Na Łotwie miałam
więcej teorii, a w Hiszpanii
praktyki.
Czyprawołotewskiebardzoróżni
sięodnaszego?
Powiem tak na około. Będąc
tam miałam za zadanie porów-
nać prawo łotewskie, polskie
i estońskie. To było dla mnie
ogromne wyzwanie, ponieważ
musiałam przeanalizować nie-
zwykle obszerne materiały. Od-
powiadając na pytanie – prawo
łotewskie jest podobne dopol-
skiego. Niektóre instytucje tro-
chę się różnią, ale to wynika
zrozwoju, przemian kulturo-
wych, historii oraz tradycji. Nie
ma natomiast jakichś radykal-
nych różnic, które powodowa-
łyby u obcokrajowca obawy do-
tyczące konsekwencji swoich
zachowań.
Czylitoniesąjakieświelkieróżni-
ce?
Nie możemy spotkać diametral-
nych różnic, ponieważ jesteśmy
w Unii Europejskiej. Prawodaw-
stwo UE dąży do tego, aby
w krajach członkowskich pano-
wało jednolite prawo. Myślę, że
to wpłynęło nato, że nie zoba-
czymy wielkich różnic.
Zwróćmyjednakuwagęnafakt,iż
Angliajestjednymzpaństw,które
przecieżnależydoUE,atamjest
zupełnieinnysystem.WAngliijest
Commonlawgdzieposzczególne
zdarzeniatworząprawo,nato-
miastwPolsce,naŁotwieoraz
wwieluinnychpaństwachUEpra-
wostanowione–Equitylaw.Jakto
możliwe?
Myślę, że Wielka Brytania jest
na specyficznym krajem. Zau-
ważmy, że jest tam przecież in-
na waluta iobowiązują także in-
ne reguły. Anglia nieformalnie
zastanawia się nad pozosta-
niem w Unii Europejskiej. Tak,
czy inaczej odsamego początku
obywatele brytyjscy dawali jas-
ne sygnały, iż chcieliby zacho-
wać swoją odrębność. Musimy
to uszanować, ponieważ my ja-
ko jedno z państw członkow-
skich zgodziliśmy się nazacho-
wanie takiej swoistości przez
Anglię.
Wswojejkorespondencjidla„Stu-
denta”pisałaś,żewakacjewHi-
szpaniiokazałysięnajpiękniejsze
wTwoimżyciu.Nadalpodtrzymu-
jesztozdanie?
Tak. Uważam, że cały miniony
2014 rok był najpiękniejszy
w moim życiu. Wakacje były
wspaniałe, ponieważ poznałam
wiele wspaniałych ludzi oraz

wzbogaciłam się wewnętrznie.
Zwiedziłam wiele krajów, ale
tam akurat nabrałam takiego
wewnętrznego spokoju, rozwi-
nęłam się duchowo.
Takjakwspominałaśwcześniej
przedwyjazdemdoHiszpaniizna-
łaśjęzyk?
Tak. Chodziłam na prywatne
lekcje oraz na zajęcia na Uczel-
ni. Mam w sobie taki głód inte-
lektualny, wewnętrzną potrze-
bę, że muszę przygotować się
przedkażdym wyjazdem. Nie-
długo wybieram się do Austrii,
co wiąże się z kontynuacją nau-
ki języka niemieckiego. Jestem
znatury osobą, która lubi prze-
bywać zludźmi, a bez znajo-
mości podstawowych zwrotów
jest trudno dogadać się nawet
w najprostszych sprawach.
Tworzy się pewna bariera ko-
munikacyjna.
Nawiązującdowcześniejwspom-
nianychtegorocznychMistrzostw
Światawpiłceręcznej–rozmawia-
łaśzeznajomymiHiszpanami
pozwycięstwienaszychszczy-
piornistówzichulubieńcami?
Wysłałam im tylko zdjęcie
zwynikiem, ale do dziś nie
mam odzewu. Myślę, że jeszcze
nie mogą pogodzić się z faktem,
że byliśmy lepsi (śmiech). Pol-
ska zawsze będzie w moim ser-
cu i jestem dumna, że jestem
Polką!
Jakbędzieszwspominaćokres
studencki?
Wspaniale! Każdy rok był inny
i przynosił coś nowego. Cieszę
się, że jeszcze studiuję. Zarów-
no prywatnie jak i naukowo po-
znałam wielu wspaniałych lu-
dzi. Uczelnia pokazała mi mnó-
stwo możliwości, z których każ-
dy znas może korzystać.
Chciałabyścośpowiedziećodnoś-
nieswoichplanównaprzyszłość?
Zacznę od tego, że nie bardzo
lubię dzielić się swoimi zamie-
rzeniami. Mogę natomiast za-
komunikować, że planuję iść
na doktorat. Mam jeszcze inne
plany zawodowe, ale opowiem
onich jak się zrealizują. Mam
tyle planów awaryjnych ile liter
w alfabecie (śmiech)!
Jeżeli chodzi o doktorat to masz
na myśli prawo czy może jakąś
inną dziedzinę?
I dalej drążysz (śmiech)! Po-
wiem tylko tyle, że będzie on
związany jak najbardziej
z prawem.
Dziękuję bardzo za rozmowę
i jeszcze raz gratuluję tak
ogromnych sukcesów. W imie-
niu całego zespołu „Studenta”
składam Ci najserdeczniejsze
życzenia oraz dalszych sukce-
sów..
Dziękuję bardzo i oczywiście
wzajemnie. Życzę uśmiechu
na każdy dzień.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI
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Trzeba mierzyć siły na zamiary
A Rozmowa z Anną Niedbałą, laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studentką naszej Uczelni

bAnnaNiedbałaotrzymałastypendiumMinistraNaukiiSzkolnictwa
Wyższego.Jest studentką naszej Uczelni.


