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Drodzy Studenci WSIiZ,  
Witajcie w naszej Społeczności 
Akademickiej!

Dziękuję Wam za zaufanie, jakim obdarzyliście 
naszą Uczelnię. Jestem przekonany, że dokona-
liście dobrego wyboru.

Ze względu na epidemię koronawirusa, rok akade-
micki 2020/21 będzie niezwykle trudnym okresem. 
Przed nami czas ciągłego zagrożenia i niepewności. 
Mamy tego świadomość i w związku z tym odpo-
wiednio przygotowaliśmy uczelnię do nowego roku 
akademickiego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż nasza Uczelnia 
już dwa dni po zamknięcia przez Premiera Rządu 
Polskiego tradycyjnego kształcenia w szkołach 
wyższych — w marcu tego roku — uruchomiła peł-
nowymiarowe i jakościowe kształcenie online. Od 
początku naszym celem było prowadzenie kształ-
cenia w sposób synchroniczny, zapewniający stu-
dentom bezpośredni kontakt z wykładowcą. Dzięki 
naszym wieloletnim doświadczeniom ze zdalnym 
nauczaniem oraz inwestycjom w rozwój techno-
logii informatycznych, (m.in. w amerykańskie 
platformy Blackboard i Collaborate Ultra) nasi wy-
kładowcy skutecznie nauczali przez cały poprzedni 
semestr. Prowadziliśmy też wiarygodne egzaminy 
i obrony prac dyplomowych.

Uczelnia stale doskonali narzędzia do zdalnego kształcenia, dlatego od nowego roku 
akademickiego platformę Blackboard Learn uzupełni jedno z najbardziej zaawansowa-
nych narzędzi kształcenia online — Cisco Webex Meetings. To kompleksowe rozwiązanie 
usprawniające zdalną edukację, posiadające takie funkcjonalności jak: praca z tablicą, 
udostępnianie pulpitu, dokumentów czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyła-
nie plików. Dzięki Cisco Webex możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej, 
wykładowca może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy 

— zadawać pytania, uaktywniać możliwość wypowiedzi lub w razie potrzeby wyciszać 
mikrofon uczestnika. Wszystkie zajęcia, które odbywają się za pośrednictwem Cisco 
Webex, mogą zostać nagrane, a następnie udostępnione użytkownikom.

Dr hab. Andrzej Rozmus, 
prof. WSIiZ
Prorektor ds. Nauczania 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania
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Dlaczego o tym piszę? Otóż chciałbym Was wszystkich, drodzy studenci 
I roku, uspokoić — Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest przygo-
towana na każdy wariant wynikający z sytuacji związanej z pandemią. 
Rozpoczynamy kształcenie w trybie hybrydowym, czyli mieszanym — wy-
kłady odbędą się online, zaś ćwiczenia i laboratoria w sposób tradycyjny. 
Oczywiście chcemy jak najszybciej wrócić do normalnego kształcenia, ale 
niezależnie od formy kształcenia otrzymacie Państwo od nas wysokiej klasy 
nauczanie.

Wybraliście Państwo Uczelnię z 25 letnią tradycją akademicką, z dużymi am-
bicjami, cenioną przez pracodawców i z opiniami o dobrej jakości kształceniu.  
Prawie 90% naszych absolwentów poleciłoby WSIiZ jako dobre miejsce do 
studiowania — to dla nas widomy znak, że kształcimy efektywnie i skutecznie, 
zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy. Kształcimy nie sami, lecz 
przy dużym udziale pracodawców, specjalistów i ekspertów z różnych branż. 
Dość powiedzieć, iż w ubiegłym roku akademickim prowadziło u nas zajęcia 
prawie dwustu przedstawicieli świata gospodarki. Posiadamy kilkanaście 
partnerstw strategicznych wiodących firm o zasięgu krajowym i między-
narodowym — każdy kierunek studiów ma swoich biznesowych opiekunów. 
Deloitte, Olimp Labs, Cisco, IAB-Polska, Pearson, Nowy Styl, BorgWarner, 
Ideo, Bielenda, Ziaja, Omega Pilzno — to tylko niektóre podmioty ze świata 
biznesu, które ściśle współpracują z naszą Uczelnią.

Będziecie się tutaj uczyć, ale nie tylko. Uczelnia oferuje wiele możliwości 
realizacji marzeń i pasji — wykorzystajcie to. Działajcie w Kołach naukowych, 
zgłoście się do naszego konsorcjum medialnego IntroMedia — realizujcie 
się w naszej gazecie, w naszej telewizji, w naszym radio, spełniajcie się 
artystycznie na deskach naszego Klubu Akademickiego IQ, działajcie 
w AZS. Bądźcie aktywni. Kończąc, jeszcze raz gratuluję Wam wyboru WSIiZ. 
Obiecuję, że postaramy się nie zawieść Waszego zaufania.

Koleżanki i Koledzy — nowi Studenci 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

— to jest Wasz czas!
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Co trzeba 
wiedzieć 

o zasadach 
bezpieczeństwa 

w murach Uczelni, 
w związku 

z COVID-19?
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Zasady bezpieczeństwa 
w związku z COVID-19



Jak wszyscy doskonale wiemy, 
aspekt bezpieczeństwa w miejscach 
i przestrzeni publicznej to w obecnych 
czasach jeszcze ważniejsza i mocniej 
przestrzegana kwestia. 
Również Władze WSIiZ zadbały 
o bezpieczeństwo swoich praco
wników oraz Was, Drodzy Studenci. 
Mamy nadzieję, że możemy na 
Was liczyć w ich przestrzeganiu 
i poszanowaniu. Sprawdźcie na 
poniższej grafice, co powinniście 
wiedzieć w tym temacie.

Stosuj zasady dystansu społecznego. 
Zachowaj minimum 1,5 metra odległości.

Zasłaniaj usta i nos. 
Używaj maseczek lub przyłbic.

Myj ręce tak często jak to możliwe. 
Używaj środków do dezynfekcji.

1

2

3
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RA

KA

KD
KE

BEZPŁATNY
Transport
dla studentów
WSIiZ

RA ― Budynek główny
     WSIiZ w Rzeszowie

KA ― Budynek dydaktyczny
KD ― Hala sportowa
KE ― Akademik

RA ― Budynek główny
     WSIiZ w Rzeszowie

KA ― Budynek dydaktyczny
KD ― Hala sportowa
KE ― Akademik

Rzeszow (Rx)Rzeszow (Rx)

Kielnarowa (Kx)Kielnarowa (Kx)

Nasi studenci korzystają
z bezpłatnej linii autobusowej pomiędzy 
kampusami WSIiZ o godzinie 7.10
i pomiędzy Galerią Nova, a CTiR
w pozostałych kursach.

W naszych
kampusach
jest wszystko,
czego potrzebują
studenci

siłownia
i SPA

bezpłatne
Wi-Fi

bary

bar
samoobsługowy

karczma

duże 
parkingi

punkty
ksero

KAMPUS
w Kielnarowej

KAMPUS
w Rzeszowie

Sprawdź,
gdzie będziesz
studiować

1 2

PIERWSZE TyGODNIE8
Va

de
m

ec
um

 s
tu

de
nt

a 
20

20
/2

02
1

Sprawdź, gdzie będziesz 
studiować
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Dobrze
zacząć
Pierwsze kontakty z uczelnią mogą wywołać pewną dezorientację — w końcu to 
nowe miejsce, inne od typowej szkoły. Na pewno masz wiele pytań: Gdzie załatwić 
niezbędne formalności? O czym koniecznie należy pamiętać? Gdzie szukać pomocy? 
Oto garść wskazówek na temat tego, jak sprawnie poruszać się po uczelni.

WIRTUALNA UCZELNIA — to najważniej sze 
internetowe miejsce dla każdego studenta 
WSIiZ. To właśnie za pośrednictwem WU 
sprawdzisz swój podział godzin, oceny 
(nie trzeba martwić się o wpisy do in-
deksu), kwestie finansowe oraz sylabusy. 
Wystarczy jako login wpisać literę „w” i na-
stępnie numer albumu. Dla numeru albumu 
12345 loginem będzie w12345. Domyślne 
hasło do konta to numer PESEL właściciela.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA — można 
odebrać ją w dziekanacie. Wcześniej trzeba 
jednak wejść na WU, zatwierdzić swoje 
dane w zakładce STUDENT → DANE OGÓLNE 
(jeśli są poprawne, w przeciwnym razie 
należy zgłosić się do dziekanatu w celu ich 
poprawienia) oraz zapłacić 22 zł na sub-
konto Elektronicznej Legitymacji, które 
można znaleźć w zakładce KWESTURA → 
DANE DODATKOWE. Dowód wpłaty w for-
mie papierowej należy okazać w dziekana-
cie podczas odbierania legitymacji.

LEGITYMACJA — to magiczne narzędzie, 
które uprawnia nie tylko do licznych zniżek, 
np. na bilety, ale także pozwala korzystać 
z uczelnianych komputerów oraz kiosków 

informacyjnych (gdzie sprawdzić możesz 
swoje konto na Wirtualnej Uczelni).
Wystarczy włożyć kartę do czytnika — sys-
tem automatycznie rozpozna Użytkownika, 
a potem wpisać hasło (domyślnie jest nim 
numer PESEL właściciela).

KWESTURA — w tej zakładce na WU możesz 
sprawdzić wszystkie podstawowe infor-
macje na temat płatności: numery subkont, 
wysokość należności. Pamiętaj, że sprawy 
związane z opłacaniem czesnego załatwia 
się przede wszystkim drogą elektroniczną!

CZESNE — należy je przede wszystkim 
uiszczać terminowo. W przypadku niedo-
konania wpłat w terminach naliczane będą 
odsetki. Ponadto student, który zalega 
z zapłatą 2/5 czesnego za dany semestr lub 
na dzień 30 marca lub 15 lipca danego roku 
posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu 
czesnego oraz innych tytułów płatności, 
może zostać skreślony z listy studentów.

Gdzie: pokój RA27 
tel.: +48 17 866 12 07 (Rzeszów) 
e-mail: jtluczek@wsiz.edu.pl
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DZIAŁ REKRUTACJI — to pierwszy dział 
z jakim miałeś u nas do czynienia, ponie-
waż właśnie tutaj złożyłeś dokumenty 
niezbędne do przyjęcia na studia. Jeżeli 
na tym etapie masz jeszcze jakieś pytania 
lub wątpliwości, to możesz w tym miejscu 
otrzymać wszelkie informacje związane 
z pierwszymi tygodniami studiowania.

Gdzie: pokój RA8 
Godziny otwarcia:  
pon. – pt.: 8.00–16.00 
Kontakt: 
tel.: +48 17 866 11 88, +48 17 866 11 99; 
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI STUDENTÓW ZE 
WSCHODU — jeśli przybyłeś do nas spoza 
terytorium Polski, to tutaj zdobędziesz 
wszelkie niezbędne informacje w kwestii 
legalizacji pobytu w naszym kraju czy za-
dasz pytanie związane z kierunkiem stu-
diów. W tym miejscu otrzymasz również 
wsparcie w kwestii kwaterunku.

Gdzie: pokój RA7 
tel.: +48 17 866 12 31, +48 17 866 11 74,
tel. kom.: +48 691 992 116;

DZIEK ANAT  — najważniejszy dla stu-
dentów dział na uczelni. To właśnie tutaj 
załatwisz większość spraw związanych ze 
studiowaniem oraz otrzymasz odpowiedzi 
na wiele trapiących Cię pytań. Złożysz tu 
wnioski, m.in. o: Indywidualną Organizację 
Studiów, urlop okolicznościowy, stypen-
dium, wpis warunkowy, awans, reakty-
wację, przesunięcie terminu płatności 
czesnego, przyznanie ulgi prorodzinnej.

Gdzie: 
Budynek główny w Rzeszowie, 
ul. Sucharskiego 2 — pokój RA27

Kampus Uczelniany w Kielnarowej, 
budynek Centrum Edukacji 
Międzynarodowej — pokój KM117

Godziny otwarcia 
(dla obydwu dziekanatów):

wt. – pt.: 11.00–15.00, 
w soboty: 7.30–15.30;

— Dziekanat nie prowadzi 
  obsługi w niedziele

SEKCJA ŚWIADCZEŃ STUDENCKICH — to 
tutaj będziesz składać wszelkie wnioski 
dotyczące stypendiów oraz otrzymasz 
o nich wszystkie informacje.

Gdzie: pokój RA27/2 
(wewnątrz dziekanatu w Rzeszowie).

Godziny otwarcia: 
wtorek – piątek: 11.00–15.00, 
w soboty: 7.30–15.30;

Kontakt: 
Dominika Niećko — Kierownik Sekcji 
tel.: +48 17 866 14 75

Beata Pięta — tel.: +48 17 866 14 75 
Michalina Mróz — tel.: +48 17 866 13 03

BIBLIOTEK A — aby wypożyczyć książki 
w bibliotece lub skorzystać z nich w czy-
telni, należy zamówić je przez katalog 
w Internecie. Logowanie do systemu 
odbywa się na tej samej zasadzie jak do 
Wirtualnej Uczelni (patrz: wyżej).
Standardowo możesz pożyczyć do 10 
książek, chociaż limit ten można w różny 
sposób zwiększyć. Za pośrednictwem 
internetowego systemu możesz także 
przedłużyć termin wypożyczenia książki 
o kolejny miesiąc.

Gdzie: pokój RA22 (Rzeszów)
pokój KM23 (Kielnarowa)
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Jak czytać 
harmonogram?

RA 123
numer sali 
wykładowej, 
laboratoryjnej 
lub pokoju

RA – symbol ten 
oznacza główny 
budynek uczelni przy 
ul. Sucharskiego 2.

RB – część zajęć 
w Rzeszowie odbywa 
się w Akademickim 
Liceum Ogólnokształ-
cącym. Jego budynek 
mieści się obok głów-
nej siedziby WSIiZ, 
przy ul. Rudnickiego 2.

KA, KM – tak ozna-
czone są sale miesz-
czące się w kampusie 
WSIiZ w Kielnarowej.

TA – studenci 
wydziału medycz-
nego będą mieć też 
zajęcia w Tyczynie. 
Zamiejscowy budynek 
uczelni mieści się przy 
ul. Orkana 5.

oznaczenie 
budynku / 

kampusu

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
— z usług Biura może skorzystać student, 
który ze względu na niepełnosprawność 
lub stan swojego zdrowia ma trudności 
ze studiowaniem w trybie standardowym. 
Jednostka ta ma na celu stworzenie wa-
runków do pełnego uczestnictwa studen-
tów niepełnosprawnych we wszystkich 
obszarach życia akademickiego. Uwaga! 
Studenci posiadający orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności proszeni są o przeka-
zanie kopii orzeczenia do Dziekanatu lub 
Sekcji ds. stypendiów.

Gdzie: pokój RA109

Kontakt: 
tel.: +48 17 866 11 04 
e-mail: bon@wsiz.edu.pl

AK ADEMICK IE CENTRUM ROZWO JU 
OSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII — to miej-
sce, w którym możesz nauczyć się większej 
asertywności, kontroli nad emocjami i od-
powiedniego sposobu motywowania się do 
różnych zadań. To tutaj uzyskasz wsparcie 
w walce z osobistymi problemami, ale 
także zrobisz coś dla swojego ciała i zdro-
wia oraz rozwiniesz kompetencje zawo-
dowe. W ACROiP czekają na Ciebie cztery 
strefy, z których możesz skorzystać:

• Strefa Rozwoju Osobistego
• Strefa Pomocy Psychologicznej
• Strefa Profilaktyki Zdrowotnej
• Strefa Psychologii w Zarządzaniu

Gdzie: pokój RA218

Kontakt: 
tel.: +48 17 866 11 57, 
tel. kom.: +48 792 777 498; 
e-mail: rozwoj@wsiz.edu.pl

SAMORZĄD STUDENCKI — jeśli masz jakieś 
problemy ze studiowaniem lub pomysły, 
jak można usprawnić działanie uczelni, to 
swoje kroki powinieneś skierować wła-
śnie do tego miejsca. Jak sama nazwa 
wskazuje, Samorząd studencki tworzą 
studenci podobni do Ciebie, czyli osoby, 
które rozumieją trudy studiów, a przy tym 
doskonale znają WSIiZ. Pomogą Ci znaleźć 
odpowiednie rozwiązanie, wskażą dział lub 
osobę, która będzie mogła udzielić pomocy.

Gdzie: pokój nr 42

Godziny otwarcia: 
pon. – sob. 11.00–15.00

Kontakt: 
tel.: +48 17 866 11 45 
(czynny w godzinach otwarcia biura) 
e-mail: samorzad@wsiz.edu.pl

  fb.com/ss.wsiz

  instagram.com/ss.wsiz
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Środowisko 
akademickie 
— co, gdzie, 
jak i kiedy?
Organizacja roku akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania jest w niektórych aspektach nieco inna od spotykanej 
w większości uczelni, a tym bardziej od zwykłej szkoły. Aktualna sytuacja 
na świecie, związana z COVID-19, niesie za sobą kolejne zmiany. Dlatego 
w tym roku akademickim korzystamy ze sprawdzonego już kształcenia 
mieszanego (tzw. hybrydowego), o którym opowiemy Wam poniżej.

Wykłady i konwersatoria będą prowa-
dzone zdalnie, natomiast pozostałe 
zajęcia dydaktyczne będą w większo-
ści realizowane tradycyjnie, na terenie 
Uczelni. Taki model kształcenia będzie 
obowiązywał zarówno na ścieżkach 
polsko- jak i anglojęzycznych.

ZA JĘCIA ONLINE — wykłady i kon-
wersatoria: Wszystkie zajęcia online 
będą odbywać się w czasie rzeczy-
wistym, w tr ybie synchronicznym, 
zapewniającym bezpośredni kontakt 
studenta z wykładowcą. Uczelnia 
stale doskonali narzędzia do zdalnego 
kształcenia, dlatego od nowego roku 
akademickiego platformę Blackboard 
Learn uzupełni jedno z najbardziej 
zaawansowanych narzędzi kształce-
nia online — Cisco Webex Meetings. 

To kompleksowe rozwiązanie uspraw-
niające zdalną edukację, posiadające 
takie funkcjonalności jak : prac a 
z tablicą, udostępnianie pulpitu, doku-
mentów, czy multimediów, tworzenie 
ankiet i przesyłanie plików. Na pewno 
ułatwi to pracę, naukę i kontakt między 
Wami, a wykładowcami.

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM   
— ćwiczenia, laboratoria, zajęcia prak-
tyczne: Zajęcia odbywające się w try-
bie stacjonarnym, zostaną poddane 
szczegółow ym zas adom bezpie-
czeństwa, których celem jest ograni-
czenie ryzyka zakażenia. Poznaliście 
je już na pierwszych stronach tego 
Vademecum i na pewno będą Wam to-
warzyszyły przez cały rok akademicki.
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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

WSZYSTKIE KIERUNKI semestr zimowy semestr letni

ferie świąteczne 21.12.2020*–08.01.2021** 01.04.2021–06.04.2021

okres egzaminów i zaliczeń:

terminy podstawowe 12.11.2020–14.02.2021 15.04.2021–11.07.2021

terminy poprawkowe 01.12.2020–28.02.2021 27.04.2021–31.07.2021

terminy warunkowe do 15.03.2021
do 31.07.2021 

i od 1.10.2021 do 15.10.2021

wakacje i praktyki 01.08.2021–30.09.2021

* nie dotyczy studentów 1 semestru — termin rozpoczęcia zajęć studiów: 
I stopnia 19.10.2020 r.  |  II stopnia 09.11.2020 r.

** studenci 7 semestru studiów I stopnia kończą zajęcia do 01.02.2021 r.

 nie dotyczy egzaminów z zakresu przedmiotów PNJA i PNJO 
na kierunku Filologia — obowiązuje termin 30.09.2021 r.

TERMINY OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH

Studia stacjonarne:

studia I stopnia 16 października 2020

studia II stopnia 6 listopada 2020

Studia niestacjonarne:

Kierunki: D, G, P, L, Za Kierunki: I, J, Di, Fz, Ko

studia I stopnia 23 października 2020 16 października 2020

studia II stopnia 13 listopada 2020 6 listopada 2020
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Studencki  
słownik, 
czyli zestaw trudnych terminów, 
które ułatwią Ci życie
AWANS — gdy nie uda się zaliczyć jednego 
lub dwóch przedmiotów w formie warunku 
można wnioskować do dziekana o awans. 
Przedmiot w formie awansu zalicza się 
w kolejnym semestrze lub za rok. Kwotę 
opłaty za awans znajdziecie w regulaminie 
płatności (WU, E-usługi).

KONSULTACJE — przez cały rok akademicki 
wykładowcy mają wyznaczone godziny 
konsultacji dla studentów. Warto z tego ko-
rzystać, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości 
przed egzaminem, a nie po fakcie.

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW 
(IOS) — nie później niż do 14 dni od rozpoczę-
cia semestru, student może złożyć wniosek 
o indywidualną organizację studiów, która 
polega na zwolnieniu studenta z uczestnic-
twa z wybranych lub wszystkich form zajęć. 
Do dnia podjęcia przez dziekana decyzji 
o zwolnieniu studenta z obecności na za-
jęciach, student musi w nich uczestniczyć. 
Zgodę na nieuczestniczenie w zajęciach 
z powodu IOS wyraża każdy prowadzący 
dany przedmiot w formie pisemnej lub 
mailowej na odpowiednim wniosku, który 
student otrzyma w Dziekanacie. Warunki 
zaliczenia pr zedmiotu realizowanego 
w ramach IOS ustala nauczyciel akademicki, 
prowadzący ten przedmiot. IOS udzielany 
jest na okres jednego semestru i podlega 
opłacie, o której informacje znajdziecie 
w regulaminie płatności (WU, e-usługi). 
W yr ażenie zgody na IOS nie zwalnia 

studenta z terminowego zaliczania przed-
miotów, w terminach ustalonych dla danej 
grupy studentów, zgodnie z harmonogra-
mem zajęć.

INDY WIDUALNY PROGR AM STUDIÓW 
— program dla szczególnie uzdolnionych 
studentów, którzy chcą studiować według 
zmodyfikowanego planu i programu studiów, 
w ramach danego kierunku. O odbywanie 
studiów według indywidualnego planu 
studiów mogą ubiegać się studenci, którzy 
ukończyli pierwszy semestr studiów oraz 
osiągnęli średnią ocen za studia w wysoko-
ści co najmniej 4,5.

TERMIN ZEROWY ZALICZENIA/EGZAMINU 
— potocznie zwany „zerówką”. To dodatkowa 
szansa dla studentów — jeśli podejdą do 
egzaminu w terminie zerowym i nie zdadzą 
go, nie pociągnie to za sobą żadnych konse-
kwencji, ocena niedostateczna nie zostanie 
wpisana do WU. W razie niepowodzenia 
wystarczy odpowiednio przygotować się 
do pierwszego terminu.

WPIS WARUNKOWY — czyli tzw. warunek. 
To dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu 
(poza terminem podstawowym i popraw-
kowym). W każdym semestrze można uzy-
skać zgodę dziekana na wpisy warunkowe 
z nie więcej niż trzech przedmiotów. Przed 
warunkami należy uczestniczyć w płatnych 
konsultacjach (kwotę do uiszczenia za kon-
sultację znajdziecie w regulaminie płatności 
(WU, E-usługi).
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Władze 
 WSIiZ

Rzeszowska WSIiZ to 
przede wszystkim Ludzie. 
Pełni pasji, zaangażowania 
i wiary, że to co robią, ma 
sens i wartość.

Prezydent
dr hab. Tadeusz Pomianek, 
prof. WSIiZ

Prorektor WSIiZ 
ds. Nauki
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, 
prof. WSIiZ

Rektor
dr Wergiliusz Gołąbek

Prorektor WSIiZ  
ds. Nauczania
dr hab. Andrzej Rozmus,
prof. WSIiZ
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Kolegia 
we WSIiZ
We WSIiZ funkcjonują cztery kolegia. Każdym z kolegiów kieruje Dziekan, 
a za realizację poszczególnych kierunków studiów są odpowiedzialni prodziekani.

DZIEKAN KIERUNEK PRODZIEKAN

Kolegium
MEDIÓW 

I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ

dr hab.
Sławomir 
Gawroński,
prof. WSIiZ

DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA

dr Barbara Przywara

GRAFIKA 
KOMPUTEROWA
I PRODUKCJA 
MULTIMEDIALNA

mgr Łukasz Bis

FILOLOGIA dr Roman Wisz 

Kolegium
ZARZĄDZANIA

dr Agata
Gemzik-Salwach

PSYCHOLOGIA
W ZARZĄDZANIU

dr inż. Agata
Szmulik

LOGISTYKA dr Kateryna 
Lysenko-Ryba

ZARZĄDZANIE dr Joanna Podgórska

ZARZĄDZANIE
(ścieżki anglojęzyczne)

dr inż. Izabela 
Cichocka

Kolegium
INFORMATYKI 
STOSOWANEJ

dr inż.
Mariusz 
Wrzesień

INFORMATYKA dr inż. Janusz Kolbusz

INFORMATYKA
(ścieżki anglojęzyczne)

dr inż. Janusz Korniak

Kolegium
MEDYCZNE

dr Marlena 
Krawczyk-Suszek

DIETETYKA dr Marlena
Krawczyk-SuszekFIZJOTERAPIA

KOSMETOLOGIA dr Beata
Antosiewicz
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Dyscyplina 
we WSIiZ
W tym roku akademickim, jak i w latach poprzednich, Uczelnia kładzie szczególny 
nacisk na zapobieganie sytuacjom nieprzestrzegania przez studentów przepisów 
oraz podstawowych zasad etycznych, obowiązujących w szkole wyższej.

Wyniki zaliczeń i egzaminów mają wpływ 
na średnią z toku studiów, a jest to jedna 
ze zmiennych branych pod uwagę przy 
określaniu wysokości niektórych sty-
pendiów. Należy zapobiegać sytuacjom, 
w których w niesprawiedliwy sposób lub 
czyimś kosztem dana osoba otrzyma sty-
pendium. Poza tym, chcąc być uczciwymi 
wobec przyszłych pracodawców, dbamy 
o jakość wiedzy i kompetencji naszych 
absolwentów.

O sprawach studenckich, rozpatrywanych 
przez Komisję Dyscyplinarną dla Studentów 
WSIiZ, opowiedziała Rzeczniczka Dys-
cyplinarna ds.  Studen tów WSIiZ, Pani dr 
Katarzyna Kurząpa-Dedo.

Jakich przewinień 
dyscyplinarnych studenci 
dopuszczają się najczęściej?
Spek tr um nieet ycznych zachowań 
naszych studentów z roku na rok się 
zmienia. Obecnie, możemy do nich za-
liczyć: korzystanie z niedozwolonych 
przedmiotów w trakcie zaliczeń i egza-
minów (nie tylko ręcznie pisanych ściąg, 
lecz także telefonów, smartwatchów czy 
zestawów słuchawkowych), oszustwa 
podlegające na zamianie osób na eg-
zaminie, przedkładanie sfałszowanych 

dokumentów potwierdzających odbycie 
praktyk zawodowych, plagiatowanie lub 

„kupowanie” prac projektowych czy dy-
plomowych, aż po kłamstwa dotyczące 
trudnych spraw rodzinnych lub proble-
mów wizowych. Uczelnia nie wyraża 
zgody na takie zachowania.

Co czeka studentów, którzy 
popełnią takie czyny?
Za najpoważniejsze przewinienia dys-
cyplinarne, będące niejednokrotnie 
przestępstwami, studenci w ostatnim 
roku akademickim byli karani zawiesze-
niem w określonych prawach studenta 
na okres do jednego roku akademic-
kiego lub wydalani z Uczelni. Komisja 
Dyscyplinarna dla Studentów WSIiZ 
orzekała także kary nagany i nagany 
z ostrzeżeniem.

Jakie kroki podejmuje się 
wobec studenta podejrzanego 
o nieetyczne zachowanie?
O wszczęciu postępowania wyjaśniają-
cego wobec takiego studenta decyduje 
Prorek tor ds. Nauczania. Postępo-
wanie wyjaśniające prowadzone jest 
pr zez Rzecznika D ysc yplinar nego 
ds. Studentów WSIiZ. Na tym etapie 
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student ma możliwość ustosunkowania 
się do postawionych mu zarzutów, może 
wyjaśnić co się wydarzyło, podać powody 
swego zachowania i ewentualne wskazać 
okoliczności łagodzące. Może także zgła-
szać wnioski dowodowe. Po zakończeniu 
postępowania wyjaśniającego, jeżeli są ku 
temu podstawy, Rzecznik Dyscyplinarny 
kieruje wniosek o ukaranie studenta do 
rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną 
dla Studentów WSIiZ lub, w przypadku 
przewinień mniejszej wagi, kieruje do 
Rektora wniosek o wymierzenie studen-
towi kary upomnienia. Jeśli jednak po-
stępowanie wyjaśniające nie dostarczyło 
podstaw do wystąpienia z wnioskiem 
o ukaranie studenta lub o wymierzenie mu 
kary upomnienia przez Reaktora, wówczas 
Rzecznik Dyscyplinarny umarza postępo-
wanie wyjaśniające. Postanowienie o umo-
rzeniu takiego postępowania musi zostać 
zatwierdzone przez Rektora.

Jak wygląda postępowanie 
dyscyplinarne przed Komisją?
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 
WSIiZ w składzie 3 lub 5-osobow ym 
rozpatruje wniosek o ukaranie studenta 
podczas rozprawy. W składzie Komisji 
p o z a  n a u c z y c i e l a m i  a k a d e m i c k i m i 
obecni są także pr zedstawiciele stu-
dentów. Rzecznik Dyscyplinarny, choć 
jest stroną postępowania i bierze udział 
w rozprawie, to nie wchodzi w skład 
Komisji. Oznacza to tyle, że wnioskuje 
o daną karę, lecz finalnie nie bier ze 
udziału w głosowaniu dotyczącym winy 
oraz rodzaju kary. Komisja Dyscyplinarna 
może orzec wobec obwinionego studenta 
następujące kary: upomnienie, naganę 
z ostrzeżeniem, zawieszenie w określo-
nych prawach studenta na okres do jed-
nego roku lub, w najgorszym przypadku, 
wydalenie z uczelni.

Studenci są świadomi tego, 
co może im grozić?
Przeważająca część studentów nie zdaje 
sobie sprawy, że prawomocne orzecze-
nie z wymierzoną karą dyscyplinarną jest 
przekazywanego do ich akt osobowych 
znajdujących się w Dziekanacie. Kara 
zawieszenia w określonych prawach stu-
denta na okres do jednego roku może po-
legać na zawieszeniu w różnych prawach 
studenckich. Przykładem praw, w których 
student może być zawieszony, są: prawo 
do zdawania egzaminów poprawkowych 
lub warunkowych, prawo do zdawania 
egzaminu dyplomowego, prawo do stu-
diowania na kilku kierunkach, prawo do 
stypendium naukowego, prawo do pomocy 
materialnej ze strony Uczelni, bierne prawo 
wyborcze do organów samorządu stu-
denckiego (prawo do bycia wybieranym). 
Orzeczenie najsurowszej kary, czyli wyda-
lenia z Uczelni skutkuje definitywną utratą 
wszelkich praw studenta oraz skreśleniem 
z listy studentów.

Czy studentowi przysługuje 
prawo do odwołania się od 
orzeczenia Komisji?
Oczywiście, jeśli student nie zgadza się 
z rozstrzygnięciem Komisji Dyscyplinarnej 
dla Studentów WSIiZ może się od niego od-
wołać. Ma na to dwa tygodnie od momentu 
doręczenia orzeczenia na piśmie wraz 
z uzasadnieniem. Student musi natomiast 
pamiętać, że Komisja Odwoławcza dla 
Studentów WSIiZ orzeka w zupełnie innym 
składzie i może orzeczoną w pierwszej 
instancji karę dyscyplinarną złagodzić, ale 
może także zdecydować o tym, że student 
zasługuje na znacznie surowsze konse-
kwencje swojego zachowania.
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Studiuj we WSIiZ 
za darmo
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie docenia swoich studentów, 
oferując wachlarz stypendiów. Z którego możesz skorzystać? Co musisz 
zrobić, żeby studiować całkowicie za darmo? I jakiego terminu nie przegapić?

Poniżej krótka instrukcja, 
dzięki której upragnione 

stypendium będzie 
w zasięgu ręki. 

Jeżeli jesteś zaangażowany w działal-
ność naukową, spróbuj pozyskać środki 
także od innych instytucji. Złóż wniosek:

Stypendium przyznawane 
przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

CO MUSZĘ ZROBIĆ, 
ŻEBY JE OTRZYMAĆ?
Zaliczyć semestr nauki, uzyskać śred-
nią arytmetyczną min. 3,5 (im wyższa 
średnia z semestru, t ym więk sze 
szanse), zaliczać w pierwszym ter-
minie (dopuszczalna jest tylko jedna 
poprawka w ciągu roku). Mile widziana 
dodatkowa działalność naukowa, arty-
styczna lub sportowa.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Do 30 września, w przypadku sty-
pendium na semestr zimowy, oraz do 
28 lutego — w przypadku stypendium 
na semestr letni. Studenci przyjęci 
na studia w semestrze letnim składają 
wnioski do 30 marca.

Stypendium Ministra 
za wybitne osiągnięcia

DLA KOGO?
Dla wybitnych studentów.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, 
ŻEBY OTRZYMAĆ TO STYPENDIUM?
Zaliczyć poprzedni rok studiów, uzy-
skać wpis na kolejny rok studiów 
w danym roku akademickim i wykazać 
znaczące osiągnięcia naukowe, arty-
styczne lub sportowe.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Do 25 września.

Uczelnia dysponuje również dodatko-
wym wsparciem finansowym dla studen-
tów ze stopniem niepełnosprawności, jak 
i dla mających trudniejszą sytuację mate-
rialną. Kilka najważniejszych informacji 
na temat takich świadczeń znajdziecie 
poniżej.
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Stypendium socjalne
DLA KOGO?
Dla studentów, już od pierwszego seme-
stru studiów, z miesięcznym dochodem 
na osobę w rodzinie, nie przekraczającym 
kwoty 1 051,70 zł netto.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

DO 28 LUTEGO — termin składania 
wniosków na semestr letni.

DO 30 CZERWCA — na semestr zimowy 
danego roku akademickiego.

DO 15 PAŹDZIERNIKA — w przypadku stu-
dentów przyjętych do WSIiZ na semestr 
zimowy danego roku akademickiego.

DO 30 MARCA — dla studentów nowo-
-przyjętych na semestr letni.

Stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości 
o dodatek z tytułu zamieszkania

DLA KOGO?
Dla wszystkich studentów studiów sta-
cjonarnych, których odległość od miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni wynosi co 
najmniej 50 km.

CO NIE WPŁYWA 
NA PRZYZNANIE STYPENDIUM?
Szczegóły w regulaminie stypendialnym.
Miejsce zakwaterowania — nie ma znacze-
nia czy mieszkasz w domu studenckim, czy 
wynajmujesz pokój.

CO WPŁYWA 
NA PRZYZNANIE STYPENDIUM? 
Dochód w rodzinie studenta (nie może 
przekraczać 1051,70 zł netto).

Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych

DLA KOGO?
Student z tytułem niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właściwego 
organu.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

DO 28 LUTEGO — termin składania wnio-
sków na semestr letni.

DO 30 CZERWCA — na semestr zimowy 
danego roku akademickiego.

DO 15 PAŹDZIERNIKA — w przypadku stu-
dentów przyjętych do WSIiZ na semestr 
zimowy danego roku akademickiego.

DO 30 MARCA — dla studentów nowoprzy-
jętych na semestr letni (gdy niepełno-
sprawność powstała w trakcie studiów lub 
po uzyskaniu tytułu zawodowego, student 
może otrzymywać to świadczenie na kolej-
nym kierunku studiów, jednak tylko na jed-
nym i nie dłużej niż przez okres 6 lat).

Pakiet Terminowy Student
DLA KOGO?
Dla pilnych studentów, którzy zaliczą sesję 
w pierwszym terminie.

CO ZAWIERA PAKIET?
• 3 darmowe wejścia do SPA 

w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ 
w Kielnarowej w ciągu semestru; 

• karnet upoważniający do korzystania 
z siłowni WSIiZ w Kielnarowej; 

• większy limit wypożyczeń 
książek w bibliotece;

• dostęp do rozszerzonego pakietu 
„Wykładów dla osób chętnych”;

• 10 godzin bezpłatnych konsultacji 
ze specjalistami Centrum Innowacji 
i Przedsiębiorczości WSIiZ, do-
tyczącej rozwinięcia koncepcji 
biznesowej — biznes planu;

• a co najważniejsze — pierwszeń-
stwo w wyborze promotora.
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Stypendium dla obcokrajowców 
za wyniki w nauce 
z własnego funduszu

DLA KOGO?
Przeznaczone dla studentów wszyst-
kich lat, form i poziomów studiów 
(z w yłączeniem studentów pr z y-
jętych na studia w roku akademic-
kim 2018/2019 na kierunek Biznes 
turystyczny, studia I stopnia, odrębna 
ścieżka kształcenia — studia dualne 
oraz rozpoczynających naukę od roku 
akademickiego 2019/2020), którzy nie 
mogą ubiegać się o pomoc materialną 
ze środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie państwa.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, 
ŻEBY JE OTRZYMAĆ?
Stypendium może otrzymać student, 
który uzyskał :
• za poprzedni semestr stu-

diów średnią ocen w wy-
sokości co najmniej 4,0

• w terminie poprawkowym złożył 
nie więcej niż jeden egzamin 
albo uzyskał jedno zaliczenie 
(szczegółowe informacje zawiera 
regulamin stypendialny)

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?
W ysokość st ypendium za w ynik i 
w nauce na dany semestr ustala 
Rektor w porozumieniu z uczelnianym 
organem samorządu studenckiego, 
uw zględniając l iczbę studentów 
uprawnionych do otrzymania stypen-
dium oraz wysokość środków, którymi 
dysponuje Uczelnia.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Stypendium przyznaje się na semestr, 
na pisemny wniosek studenta. Wnioski 
należy składać w Dziekanacie. Termin 
ich składania upływa:

30 WRZEŚNIA — w przypadku stypen-
dium na semestr zimowy oraz,

28 LUTEGO — w przypadku stypen-
dium na semestr letni. 

Zapomogi
DLA KOGO?
Przeznaczone są dla studentów stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Zapomogę można otrzymać już na 1 
semestrze studiów (dotyczy to także 
studiów drugiego stopnia). Zapomoga 
jest świadczeniem jednorazowym, 
doraźnym. 

CO MUSZĘ ZROBIĆ, 
ŻEBY JE OTRZYMAĆ?
Student może otrzymać zapomogę dwa 
razy w roku akademickim. Zapomoga 
może być przyznana studentowi, który 
znalazł się przejściowo w trudnej sytu-
acji życiowej. 

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Zapomogę przyznaje się na pisemny 
wniosek studenta. Składając wniosek, 
student ma obowiązek udokumentować 
okoliczności stanowiące podstawę 
wniosku. Wniosek o zapomogę należy 
złożyć w Dziekanacie w ciągu dwóch 
miesięcy od wystąpienia okoliczności 
stanowiących podstawę wniosku.
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DLA KOGO?
Dla najlepszych studentów.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO PROGRAMU?
Kwalifikacja do SoL odbywa się na podsta-
wie wniosków o przyznanie Stypendium 
Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifikowani 
do najwyższego pułapu stypendialnego, 
bez względu na narodowość, formę i język 
kształcenia, kierunek i rok studiów, otrzy-
mują zaproszenie do udziału w programie.

CO OTRZYMAM W RAMACH STYPENDIUM?
Program gwarantuje między innymi indy-
widualne wsparcie w rozwoju naukowym 
oraz daje możliwość szlifowania umiejęt-
ności liderskich poprzez udział w specjali-
stycznych warsztatach z przedstawicielami 
firm o zasięgu międzynarodowym.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?
Należy złożyć w Sekcji ds. Świadczeń 
Studenckich wypełnioną i podpisaną de-
klarację uczestnictwa w programie, otrzy-
maną wraz z zaproszeniem.

“SCHOOL OF LEADERS 
FOR DEMOCRACY”
SoL-D — to specjalny moduł funkcjonu-
jącego we WSIiZ programu School of 
Leaders (SoL). W związku z aktualną sytu-
acją na Białorusi, Władze WSIiZ, jako wyraz 

solidarności ze społeczeństwem białoru-
skim, zdecydowały się uruchomić program 

“School of Leaders for Democracy”. Nowy 
moduł przeznaczony jest dla studen-
tów, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, 
a zarazem zainteresowani są rozwojem 
swojej wiedzy i kompetencji dotyczących 
tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa 
demokratycznego.

Celem programu jest wspieranie naj-
zdolniejszych studentów narodowości 
białoruskiej, stymulowanie ich rozwoju 
oraz kształtowanie postaw liderskich 
i obywatelskich.

M o d u ł e m  “ S c h o o l  o f  L e a d e r s  f o r 
Democracy” może zostać objętych 20 
najlepszych studentów narodowości 
białoruskiej, zrekrutowanych w roku 
akademickim 2020/2021. Komisja kon-
kursowa wyłoni stypendystów na podsta-
wie przesłanych zgłoszeń oraz wyników 
z egzaminów maturalnych (w przypadku 
studentów zrekrutowanych na I semestr 
studiów I stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich), średniej ocen za ostatni 
semestr nauki (w przypadku studentów 
zrekrutowanych na wyższe semestr y 
studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych 
studiów magisterskich) albo średniej 
za studia I stopnia (w przypadku studen-
tów zrekrutowanych na I semestr studiów 
II stopnia). 

Studenci należący do SoL-D otrzymają 
stypendium na semestr studiów w wy-
sokości 100% bądź 50% czesnego, które, 
po spełnieniu określonych wymogów, 
może zostać przedłużone nawet do końca 
okresu kształcenia.

Rekrutacja do programu potrwa do dnia 
10  listopada 2020 roku. Dokument y 
aplikacyjne należy składać w Sekcji ds. 
Świadczeń Studenckich.
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We WSIiZ 
można więcej!
Wykorzystaj czas wolny od zajęć na aktywność w kole naukowym lub innej 
organizacji studenckiej. To świetny sposób na nawiązywanie znajomości, 
realizowanie pasji i odkrywanie talentów, a przy tym zdobywanie cennego 
doświadczenia, które może w przyszłości wyróżnić Twoje CV wśród innych.

KOŁO NAUKOWE — CZYLI? W kołach 
naukowych spotkasz ludzi zafascyno-
wanych wybraną dziedziną. Co ważne, to 
studenci organizują spotkania, wybierają 
omawiane tematy i planują następne 
działania. Można dyskutować, prezen-
tować swoje badania, organizować wy-
darzenia, uczestniczyć w konferencjach. 
W kołach naukowych zawiązują się przy-
jaźnie, ale też powstają zalążki przyszłych 
firm, tworzonych przez studentów WSIiZ, 
czego przykładem może być chociażby 
historia MobiTouch – firmy absolwentów 
uczelni. — Aktywność w kole naukowym to 
nie tylko działalność naukowa, występo-
wanie na konferencjach, pisanie artyku-
łów naukowych, prowadzenie badań, ale 
także organizowanie spotkań, dyskusje 
i polemiki, zdobywanie kontaktów – mówi 
dr Olga Kurek-Ochmańska, opiekun Koła 
Naukowego Marketingu i Mediów. — To 
pozwala na wszechstronny rozwój, do-
skonalenie tzw. kompetencji miękkich 
oraz budowanie własnego CV. Spośród 
grona absolwentów można wyróżnić się 
również tym, że robiło się więcej niż cho-
dzenie na wykłady.

NAUK A TO NIE WSZYSTKO. Masz zain-
teresowania inne niż naukowe? Zapoznaj 
się z ofertą organizacji studenckich, które 
przyczynią się do mówienia o latach 

studiowania jako najpiękniejszych chwi-
lach w życiu. Do wyboru studenci WSIiZ 
mają m.in.: prężnie działający Akademicki 
Związek Spor tow y, uczelniany chór 
VoxCoelestis i koncern medialny Intro 
Media. Sprawami studenckimi zajmuje 
się Samorząd Studencki. Do dyspozycji 
jest więc cały wachlarz możliwości — gra 
w drużynach sportowych i wyjazdy na za-
wody, praca w redakcji, ucząca warsztatu 
dziennikarskiego, realizacja muzycznych 
pasji i udział w festiwalach.

NAUK A I PASJA. Konferencja „Nauka 
i pasja kluczem do sukcesu”, to niepo-
wtarzalna szansa nawiązania nowych 
kontaktów, a przede wszystkim możli-
wość wniesienia realnego wkładu w roz-
wój polskiej nauki. Celem konferencji 
jest promocja działalności naukowej 
studentów, prezentacja badań i poglądów 
oraz integracja środowisk akademic-
kich, ale również pokazanie możliwości 
współpracy nauki i biznesu, a także ko-
mercjalizacji badań. Poprzednie edycje 
pozwoliły „Nauce i pasji” wpisać się na stałe 
w kalendarz konferencyjny, nie tylko we 
WSIiZ, ale też w całej Polsce. Każdego 
roku wydarzenie nabiera coraz więk-
szego znaczenia — zarówno w kategorii 
naukowej, kulturalnej, jak i społecznej. 
Zapraszamy do udziału w przyszłym roku!
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Rozwijaj swoje pasje,
zdobywaj doświadczenie,
dyskutuj i prezentuj własne badania
w gronie fascynatów Twojej dziedziny!
Nie ma lepszego sposobu na rozwój
i nawiązywanie przyjaźni
z potencjałem zawodowym!
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Rozwijaj swoje pasje,
zdobywaj doświadczenie,
dyskutuj i prezentuj własne badania
w gronie fascynatów Twojej dziedziny!
Nie ma lepszego sposobu na rozwój
i nawiązywanie przyjaźni
z potencjałem zawodowym!

Samorząd Studencki 
— Twój drugi dom

Samorząd Studencki na uczelni zupełnie różni się od tego, co dotychczas znasz 
ze szkoły. Tutaj jest on potężną i niezależną organizacją, która łączy wszystkich 
studentów WSIiZ oraz ich interesy. 
Kierują nią ludzie, którzy są wybierani w drodze powszechnych wyborów 

— nie przegap okazji i skorzystaj ze swojego prawa wyborczego!

Problem z prowadzącym? Tutaj dosta-
niesz wsparcie. Nie wiesz jak postąpić? 
Odpowiednio Cię pokierują. Masz po-
mysł udoskonalenia Uczelni? Samorząd 
pomoże Ci to osiągnąć. Do Samorządu 
możesz zwrócić się również z inicjatywą 
studencką.

W roku akademickim 2020/2021, w or-
ganach Samorządu Studenckiego stale 
działają studenci z 7 krajów: Polski, 
Ukrainy, Białorusi, Kenii, Zimbabwe, 
Bułgarii, Indii, jak sobie poradzić w ży-
ciu, nie tylko uczelnianym, oraz jak za-
łatwić sprawy urzędowe. Jest to zespół 
profesjonalistów od wszystkiego, do 
którego możesz dołączyć i Ty — wię-
cej informacji na ten temat znajdziesz 
w biurze Samorządu Studenckiego. 
Możesz również wysłać pytania na adres 
mailowy Komisji Rewizyjno-Wyborczej 
Samorządu Studenckiego:

krw@student.wsiz.edu.pl

Działalność w samorządzie studenckim 
rozwija wiele umiejętność oraz posze-
rza horyzonty. Pomaga w gromadzeniu 
intelektualnego kapitału, niezbędnego 
do startu w dorosłe życie.

FORUM UCZELNI 
NIEPUBLICZNYCH (FUN)

Komisja Branżowa Forum Uczelni Niepu-
blicznyc h For um je s t  podmiotem 
zrzeszającym samorządy studenckie 
uczelni niepublicznych, znajdujących się 
na terenie Polski. Samorząd Studencki 
WSIiZ od roku aktywnie działa w ramach 
FUN i PSRP (czym jest PSRP czytaj 
dalej). FUN to organizacja działająca 
pod patronatem Parlamentu Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem FUN 
jest reprezentowanie interesu studentów 
studiujących w sektorze prywatnym, wo-
bec władzy państwowej na najwyższym 
szczeblu.
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Przy Forum Uczelni Niepublicznych funk-
cjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, 
który interweniuje w przypadkach patologii 
i łamania praw studentów na uczelniach 
oraz podejmuje liczne działania prewen-
cyjne, zmierzające do zwiększania świa-
domości w zakresie praw i obowiązków 
studentów. Jeśli potrzebujesz pomocy lub 
porady, kontakt z Rzecznikiem jest moż-
liwy za pośrednictwem Centrum Wsparcia 
Studentów:

rzecznik@fun.info.pl

PARLAMENT STUDENTÓW 
RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ (PSRP)

Parlament Studentów RP reprezentuje 
studentów wobec władzy państwowej 
na najwyższym szczeblu oraz na are-
nie międzynarodowej. Jest podmiotem 
zrzeszającym samorządy ze wszystkich 
uczelni w kraju — stoi na szczycie struktury 
samorządowej. Odgrywa znaczącą rolę we 
współdecydowaniu o pozycji środowiska 

studenckiego i polityce państwa wobec 
młodzieży. Nasz Samorząd Studencki 
również angażuje się w działalność ogól-
nopolską, uczestniczymy w wydarzeniach 
i konferencjach PSRP oraz zabieramy głos 
w dyskusji o sytuacji i potrzebach studen-
tów w Polsce. Jeśli potrzebujesz profe-
sjonalnej pomocy związanej ze studiami 

— Rzecznik Praw Studenta PSRP zawsze Cię 
wesprze. Możesz się z nim skontaktować 
poprzez helpdesk:

www.helpdesk.psrp.org.pl

Gdzie: pokój nr 42

Godziny otwarcia: 
pon. – sob. 11.00–15.00

Kontakt: samorzad@wsiz.rzeszow.pl

tel.: +48 17 866 11 45
(czynny w godzinach otwarcia biura)

  fb.com/ss.wsiz

  instagram.com/ss.wsiz
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Biuro 
Karier
Chcesz już dziś zaplanować swoją przyszłość? Interesuje Cię zdobywanie 
doświadczenia zawodowego jeszcze podczas studiów? Stawiasz 
na swój rozwój? Cieszymy się, że jesteś z nami i wiemy, jak pomóc Ci 
w osiągnięciu Twoich celów. Odwiedź Biuro Karier i przekonaj się, że trafiłeś 
na uczelnię, której największą dumą są sukcesy jej studentów.

Od CV do ofert pracy / staży

Wspieramy studentów w wejściu na ry-
nek pracy. Pomagamy w wyborze odpo-
wiedniej ścieżki kariery poprzez m.in.: 
indywidualne konsultacje z doradcą za-
wodowym oraz doradcą ds. przedsiębior-
czości. Dzięki naszej pomocy zdobędziesz 
lepszy pogląd na to, w czym czujesz 
się najlepiej, czy spełnisz się pracując 
na etacie, czy wolisz założyć własną firmę. 
Pomożemy Ci stworzyć Twoje pierwsze 
profesjonalne dokumenty aplikacyjne, 
a także przygotować się do pierwszej 
rozmowy kwalifikacyjnej. Dysponujemy 
obszerną bazą ofert pracy, które prze-
s yłamy be zpośr ednio na sk r z ynk i 
mailowe studentów. Ułatwiamy zdo-
bycie doświadczenia zawodowego, 
poprzez znalezienie odpowiedniego 
miejsca praktyk. Dbamy o jakość prak-
tyk po to, aby po ich zakończeniu każdy 
student miał poczucie, że zdobył do-
świadczenie zawodowe, które będzie 
przydatne w jego przyszłej karierze. 
Pracodawcy cenią studentów WSIiZ  

— potwierdzają to wyniki badań.

Warto wiedzieć, iż niemal 100% praco-
dawców jest zadowolonych ze studen-
tów — praktykantów z Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania. Z kolei wśród 
studentów, satysfakcję ze zrealizowa-
nych praktyk deklaruje 98% studentów. 
Te oceny przekładają się na konkretne 
działania. Aż 49% studentów uzyskało 
propozycje dalszej współpracy ze strony 
pracodawcy. Takie dane wynikają z naj-
nowszego raportu opracowanego przez 
Zespół ds. Analiz i Badań Edukacyjnych 
WSIiZ w czerwcu 2020 roku. — podkreśla 
Ewa Podgórska z Biura Karier WSIiZ.

Doświadczenie 
na wagę złota

Doświadczenie zawodowe jest bardzo 
istotne z punktu widzenia pracodawcy. 
Wyobraźmy sobie sytuację, gdy rekruter 
ma przed sobą dwa CV. W jednym z nich 
sekcja dot. doświadczenia zawodowego 
jest pusta albo w ogóle jej nie ma. 
W drugim natomiast wyszczególnione 
są aktywności studenta, np. wolontariat, 
praktyki zawodowe oraz praca tymcza-
sowa. Oczywistym jest, że rekruter wy-
bierze kandydata, który może pochwalić 
się tym, że w czasie wolnym od zajęć był 
aktywny i zdobywał doświadczenie zawo-
dowe. — mówi Maryla Rarus z Biura Karier 
WSIiZ.
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Od 19 lat organizujemy Podkarpackie Targi 
Pracy — największe tego typu targi w woje-
wództwie podkarpackim. 13 lutego 2020 r. 
w rzeszowskiej Hali Podpromie odbyła się 
ich XIX edycja. W PTP udział wzięło ponad 
50 wystawców: targipracy.rzeszow.pl

Współpracujemy z wieloma fir mami 
w zakresie organizacji płatnych praktyk 
zawodow ych. Współpraca ta odbywa 
się m.in. z BorgWarner Poland Sp. z o.o., 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. 
z o.o., czy Deloitte. Organizowanie wspól-
nie z firmami, finansowanych z funduszy 

pracodawców, praktyk i staży, to świetna 
okazja dla studentów na podniesienie 
kompetencji i najlepszy – praktyczny spo-
sób przygotowania studentów do wejścia 
na rynek pracy. Przeprowadzamy wstępny 
proces rekrutacyjny dla kandydatów, 
którzy zostają zaproszeni do współpracy 
w ramach płatnych praktyk i staży do 
konkretnych firm. Dotychczasowe do-
świadczenie pokazuje, że najlepsi studenci 
otrzymują ofertę pracy w firmie, w której 
realizowali praktyki zawodowe lub staże.

Gdzie: Główny budynek uczelni, ul. Sucharskiego 2, pokój RA45 i RA46
e-mail.: bk@wsiz.rzeszow.pl
tel.: +48 17 866 11 55, + 48 17 866 13 18.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
biurokarier.wsiz.pl
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Nowoczesna 
infrastruktura
We WSIiZ, oprócz możliwości spotkania inspirujących ludzi, którzy 
przekażą Ci wiedzę i doświadczenie, będziesz miał dostęp do nowoczesnych 
narzędzi, dzięki którym zdobywanie wiedzy będzie przyjemnością.

Jako student WSIiZ będziesz korzystać 
ze świetnie wyposażonych laboratoriów 
badawczych, m.in.: laboratorium za-
awansowanych technologii sieciowych 
i technologii bezprzewodowych, labo-
ratorium finansowego czy laboratorium 
kr yminalist yki. Możesz realizować 
swoje pasje w profesjonalnym studiu 

telewizyjnym, radiowym i fotograficz-
nym − bez względu na kierunek studiów. 
Zmontuj swój pierwszy film, usłysz wła-
sny głos na antenie i pracuj nad warszta-
tem fotograficznym.

To doświadczenie 
i dobra zabawa w jednym!
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Etykieta 
akademicka

„Witam, Pani Aniu”, czyli czego nie robić w komunikacji z pracownikami Uczelni.

Etykieta akademicka w komunikowaniu — brzmi strasznie. Sztywno i jakoś 
bardzo poważnie. A przecież to nowoczesna Uczelnia, przyjazna młodym 
studentom i wychodząca im naprzeciw. Właśnie dlatego, drodzy Studenci, 
nowi w naszej akademickiej społeczności, przygotowaliśmy dla Was ten 
tekst — żeby nieco przybliżyć Wam zasady etykiety komunikowania, których 
stosowanie ułatwi Wam życie. Postaramy się opowiedzieć krótko i na temat.

Bez przywitania, treści i podpisu? 
Komunikacja mailowa

Czego nie robić, pisząc maila na uczelni? 
Ważne, żeby dobrze zapamiętać, że wy-
kładowca, dziekan lub sekretarka z dzie-
kanatu to nie nasz kolega czy koleżanka, 
ciotka ani sąsiadka. Nie piszemy witam 
ani elo. Przyjętą formą grzecznościową 
na Uczelni, są zwroty: Szanowna Pani 
Profesor/Doktor/Magister oraz Szanowna 
Pani i odpowiadająca im forma męska. 
Każdego maila do pracownika uczelni na-
leży rozpoczynać w ten sposób i kończyć 
słowami Z poważaniem lub Z szacunkiem 
(nie pozdrawiam ani ściskam serdecznie) 
oraz podpisać się imieniem i nazwiskiem 
(symbol grupy też się przydaje), chyba 
że akurat trwa między wami rozmowa on-
line. Wówczas zwrot powitalny pojawia się 
na jej początku, zaś pożegnalny — na końcu.
Częstym błędem popełnianym przez stu-
dentów jest pominięcie przywitania — od 
razu przechodzą do sedna i spotyka ich 

rozczarowanie — wykładowca może się 
zwyczajnie obrazić, bo takie postępowanie 
wydaje się po prostu nieuprzejme. Na tak 
skonstruowaną wiadomość możecie nie 
doczekać się odpowiedzi. W bardzo złym 
tonie jest wysyłanie maila z załącznikiem 
bez treści informującej co zawiera załą-
czony plik.

A kogo Pan szuka? Wchodzenie 
do pokoju wykładowców 
albo dziekana

Z wieloma sprawami student musi się oso-
biście pofatygować na Uczelnię – np. po to, 
żeby zdać ustną poprawkę w gabinecie 
wykładowcy lub wyjaśnić sprawę u pro-
dziekana swojego kierunku. Wchodząc do 
gabinetu, pamiętajcie o tym, żeby zapukać 
do drzwi i chwilę odczekać. Warto naj-
pierw zajrzeć do pokoju, nie zaś od razu 
wchodzić, chyba że akurat trwają konsul-
tacje albo godziny przyjęć.
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Po wejściu warto przedstawić się wy-
raźnie i powiedzieć z jakiego jest się 
kierunku, a także jasno określić do kogo 
przyszliśmy. Nie na miejscu jest pytanie 
o pracowników używając tylko ich imie-
nia (Czy jest Pan Łukasz? po prostu nie 
wchodzi w grę). O wykładowców pytamy 
wykorzystując ich tytuły lub stopnie na-
ukowe (np. Czy jest magister Kowalski?), 
o osoby funkcyjne — nazwami ich funkcji 
(np. Czy jest Dziekan Nowak?).

Dajmy innym szansę się 
wypowiedzieć. Jak nie zostać 
antybohaterem wykładu?

O ile rozmowa osobista z pracownikiem 
uczelni dotyczy zwykle indywidualnych 
spraw studenta, o tyle komunikowanie 
się z innymi podczas zajęć — wykładów, 
ćwiczeń, laboratoriów — ma wpływ 

na wszystkie osoby w grupie. Jakich 
zasad przestrzegać? Przede wszyst-
kim, staraj się nie spóźniać i nie za-
burzać rytmu spotkania, a jeśli zdarzy 
Ci się zaspać, wejdź do sali tak cicho, 
jak to możliwe. Obecność uzupełnisz 
po zajęciach. Skoro już się spóźniłeś — 
nie przeszkadzaj!

Pamiętaj też, że podczas zajęć to wykła-
dowca jest moderatorem, czyli udziela 
studentom głosu. Mów tylko wtedy, 
kiedy jest na to czas i nie dominuj dys-
kusji. Kiedy chcesz zabrać głos — podnieś 
rękę. Kiedy mówi ktoś inny, nie rozpra-
szaj pozostałych dogadywaniem albo 
szeptami. Wykorzystaj czas zajęć na sku-
pienie i notatki — zapamiętasz o wiele 
więcej, niż Ci się wydaje! Poza tym — nie 
hejtuj! Krytykuj poglądy i opinie, a nie 
osoby, które je głoszą. Powodzenia!
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Zagraniczne 
możliwości
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stawia na rozwój swoich studentów, 
dlatego z roku na rok oferuje coraz więcej możliwości poszerzania ich wiedzy 
i umiejętności. Dla ambitnych i głodnych nowych wyzwań przygotowała 
programy, które umożliwiają studiowanie za granicą. Studia zagraniczne 
pozwalają udoskonalić umiejętności językowe, poznać nowe kultury oraz są 
mocnym punktem w CV. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zadbała 
o to, by jej studenci mieli jak najlepsze możliwości studiowania za granicą.

Biuro Spraw 
Międzynarodowych

WSIiZ od początku stawia na pozyskiwanie 
ważnych, zagranicznych partnerów, tak 
aby zaoferować studentom cały wachlarz 
możliwości nauki za granicą. W związku 
z tym powstał specjalny dział — Biuro Spraw 
Międzynarodowych, który podtrzymuje za-
warte już międzynarodowe kontakty oraz 
stara się nawiązywać nowe z zagranicznymi 
uczelniami oraz instytucjami. Dział mieści 
się w budynku głównym uczelni na ul. 
Sucharskiego 2, w pok. RA 207. Oprócz tego 
Biuro Spraw Międzynarodowych wspiera 
zagranicznych wykładowców, którzy pro-
wadzą zajęcia we WSIiZ, zaznajomieniu się 
z kulturą organizacyjną Uczelni. Ponadto, 
Biuro zajmuje się poszerzaniem siatki 
rekruterów, organizacją i rozwojem pro-
gramów wspólnych oraz programów typu 
Double Degree z uczelniami z zagranicy, jak 
również promocją Uczelni na arenie mię-
dzynarodowej. Biuro służy także pomocą, 
doradztwem i konsultacjami wszystkim 
studentom, którzy chcieliby uzyskać infor-
macje dotyczące kształcenia się na uczel-
niach zagranicznych.

„Erasmus+ zmienia życie, 
otwiera umysły”

Program wystartował w 2014 roku, jako 
połączenie wcześniej istniejących inicja-
tyw, w tym programu „Uczenie się przez 
całe życie” i przeznaczony jest, między 
innymi, dla studentów, którzy chcą od-
bywać praktyki zawodowe oraz kształcić 
się w ciekawych miejscach Europy. Celem 
projektu Erasmus+ we WSIiZ jest zwięk-
szenie aktywności studentów w zdoby-
waniu doświadczenia zawodowego oraz 
zachęcenie do mobilności i podejmowania 
nowych wyzwań poza granicami jednego 
kraju. Studenci WSIiZ mogą korzystać 
z dwóch rodzajów wyjazdów — na studia 
lub praktyki zagraniczne. Na takim wyjeź-
dzie można przede wszystkim podszkolić 
umiejętności językowe, poznać nowe kul-
tury, nawiązać wiele znajomości; na okres 
jednego semestru studenci mają okazję 
spróbować samodzielnego życia w obcym 
środowisku. W przypadku praktyk zagra-
nicznych, student lub absolwent ma okazję 
spróbować swoich sił na o wiele bardziej 
wymagającym, konkurencyjnym i między-
narodowym rynku pracy.
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— Wyjazd w ramach programu Erasmus+ 
to dla mnie przede wszystkim niesa-
mowita szkoła życia, a także wspaniała 
przygoda, dzięki której poznałam kulturę 
Hiszpanii i Katalonii, a także spotkałam 
niesamowitych ludzi — mówi Katarzyna 
Mieszawska, która skorzystała z pro-
gramu na I semestrze studiów uzupeł-
niających. — Pozwoliło mi to inaczej 
patrzeć na kultury i religie świata, a także 
sprawiło, że mogę z dumą powiedzieć, 
że mam przyjaciół na całym globie! 
Studenci mogą liczyć na wsparcie od 
uczelni w postaci: stypendium na zagra-
niczne studia, całkowitego zwolnienia 
z opłat czesnego na uczelni partnerskiej, 
zaliczenia okresu studiów na uczelni 
partnerskiej, możliwości aplikowania 
o stypendium naukowe WSIiZ po po-
wrocie z uczelni partnerskiej czy nawet 
do 75% zniżki z opłat czesnego WSIiZ 
na czas wyjazdu (dotyczy wyjazdów 
na studia)!

Co trzeba zrobić, aby wziąć 
udział w tym programie? 

Kandydat, który ubiega się o zagraniczny 
wyjazd, musi posiadać: status studenta 
WSIiZ, średnią ocen co najmniej 3,6, do-
brą znajomość języka obcego, w którym 
planuje podjąć studia (znajomość języka 
obcego będzie weryfikowana na pod-
stawie wewnętrznego egzaminu języ-
kowego). Gdy student spełni wszystkie 
te warunki, może śmiało zgłaszać swoją 
kandydaturę do projektu. W tym celu 
musi dostarczyć: formularz zgłosze-
niowy oraz zaświadczenie o średniej 
ocen za poprzedni semestr. Na zakwa-
lifikowane osoby czekają dwa etapy 
rekrutacji.

I etap to selekcja kandydatów, którzy 
uzyskali średnią ocen z wewnętrznego 
egzaminu językowego na poziomie 
min. 3,5 — Początkowo bałam się pod-
jęcia nauki w nieznanym mi do tej pory 
państwie, na uczelni, w której będę 
musiała porozumiewać się tylko w ję-
zyku angielskim i to na dodatek z ludźmi, 
których nie znam – mówi Katarzyna 
Mieszawska — Na szczęście szybko 
okazało się, że wszyscy ci ludzie stali 
się moimi znajomymi, a posługiwanie 
się językiem angielskim pomogło mi 
w codziennych obowiązkach w Polsce 
i sprawiło, że teraz czuję się pewniejsza 
siebie, gdy komunikuję się z kimś w in-
nym języku, niż ojczysty.

II etap polega na selekcji kandydatów 
zakwalifikowanych w etapie I, w oparciu 
o opinię wystawioną przez właściwego 
prodziekana. Kandydaci, którzy uzyskają 
pozytywną opinię za strony prodziekana, 
przechodzą do etapu III. 

Na III etapie podlicza się punkty uzy-
skane podczas rekrutacji według usta-
lonych kryteriów, a następnie ogłaszana 
jest końcowa lista rankingowa malejąca. 
Gdy student przejdzie pozytywnie przez 
trzy etapy, czeka go wyjątkowy wyjazd, 
który na pewno zaowocuje mnóstwem 
pozytywów i ciekawych wspomnień. 
Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku 
akademickim 2020/2021 została zakoń-
czona. Rekrutacja na wyjazdy w celu 
realizowania praktyk wiosną/latem 2021 
ruszy w listopadzie 2020 r.

Informacje dotyczące wyjazdów na stu-
dia i praktyki do krajów partnerskich 
w roku akademickim 2021/2022 pojawią 
się wkrótce. Gorąco zachęcamy!
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Double Degree

To program ofer ując y roczne studia 
w Wielkiej Br ytanii. W ubiegłym roku 
akademickim studenci mieli do wyboru 
aż 9 uczelni. Korzystając z tego programu, 
student otrzymuje dwa dyplomy — jeden 
ukończenia studiów licencjackich lub 
magisterskich we WSIiZ oraz drugi, po-
twierdzający zdobycie tytułu licencjata lub 
magistra w wybranej uczelni zagranicz-
nej. Jedne studia, dwa dyplomy. Oferta 
skierowana jest do wszystkich studentów, 
którzy po pierwsze: chcą rozwijać swoje 
umiejętności, po drugie: ich angielski jest 
na poziomie B2 lub wyższym, a po trzecie 
są na 2 roku studiów I stopnia lub pierw-
szym 2 stopnia (dziennych lub zaocznych). 
Osoba wyjeżdżająca na cały rok studiów 
do Anglii, realizuje wybraną ścieżkę edu-
kacyjną, analogiczną ze studiowanym 
kierunkiem studiów WSIiZ. Konieczna 
jest zgoda dziekana na wyjazd. Studenci 
jak dotąd mogli aplikować na następujące 
uczelnie w Wielkiej Brytanii: Birmingham 
Cit y Universit y, Coventr y Universit y, 
Derby University, Huddersfield University, 
University of Abartey Dundee, University 
of Central L ancashire, Universit y of 
Wales Trinity Saint David, University 
of Ulster (L ondon and Bir mingham 
Campuses), London School of Business 
and Management, Northumbria University 
(+ London campus. — Pobyt w Derby był dla 
mnie swego rodzaju szkołą życia. Program 
Double Degree wyróżnia się tym, że student 
sam organizuje swój pobyt w danym kraju 
i mieście, w którym znajduje się wybrana 
uczelnia – mówiła Anna Sarzyniak dla por-
talu WSIiZ, która skorzystała z programu. 

— Trzeba przede wszystkim zadbać o za-
kwaterowanie, konto bankowe czy National 
Insurance Number, który jest wymagany, by 
móc rozpocząć pracę w UK. Ja pracowałam 
na pół etatu, a wypłaty w zasadzie pokryły 
większość wydatków związanych z po-
bytem w Derby. Była to więc nieoceniona 
lekcja samodzielności. Moim zdaniem 
udział w tego typu programach znacząco 
zwiększa szanse na rynku pracy — dodała 
A. Sarzyniak.

Wymiana 
z uczelniami z Chin

WSIiZ, jako pierwsza uczelnia w regionie 
i jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła 
do oferty na kierunku Filologia Angielska 
specjalność tłumaczeniową z językiem 
chińskim. To prekursorska inicjatywa WSIiZ 
we współpracy polsko-chińskiej. Patronat 
nad specjalnością objął Ashan Normal 
University w Chinach, dzięki czemu stu-
denci ze wspomnianej specjalności mogą 
wyjechać na semestralny kurs języka 
chińskiego i kultury chińskiej, prowadzony 
w profesjonalnym Centrum Nauczania 
Języka Chińskiego dla Obcokrajowców 
w Anshan Normal University. Kurs trwa 
5 miesięcy. Pierwszy wyjazd studentów 
odbył się w roku akademickim 2014/2015. 
W semestrze zimowym 2019/2020 w ANU 
przebywać będzie 8 studentów WSIiZ.

W ramach programu wymiany z uczelniami 
z Chin, także chińscy studenci kształcą 
się we WSIiZ w ramach semestralnej lub 
rocznej wymiany. W semestrze zimowym 
2019/2020 gościliśmy 19 studentów z Chin, 
którzy przylecieli na roczne studia z za-
kresu: Filologii, Informatyki i Zarządzania 
Międzynarodowego.
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Garść rad dla 
obcokrajowca 
we WSIiZ
Ten rok nie jest dla Ciebie łatwy, bo podsumował kilkanaście lat, które 
spędziłeś w szkolnej ławce i otworzył drzwi w nowe i samodzielne życie. 
Od teraz wszystko jest „w Twoich rękach”. Musisz sobie to uświadomić 
i skorzystać z każdej szansy, którą dostaniesz w tym miejscu.

Postępująca globalizacja oraz przemiany 
polityczne i ekonomiczne na świecie, 
przyczyniają się do coraz intensywniej-
szych migracji edukacyjnych młodzieży 
z całego świata. Wielu z nich przyjeżdża 
do Polski ze Wschodu — z Ukrainy, Rosji, 
Białorusi, Kazachstanu. W Polsce rynek 
szkół wyższych i uniwersytetów jest 
ogromny, a spora ich część znajduje się 
niedaleko wschodniej granicy. Jedną 
z nich — otwartą dla obcokrajowców — jest 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie, która znajduje się w pierw-
szej dziesiątce wśród polskich uczelni, 
pod względem liczby studentów pocho-
dzących z zagranicy. To ogromna szansa 
dla Polaków na poznanie innych kultur, 
nawiązywanie znajomości, które w przy-
szłości mogą zaowocować wspólnymi 
inicjatywami oraz pomysłami. W dzisiej-
szym świecie bardzo ceni się współpracę 
międzynarodową, a WSIiZ to idealne 
miejsce, by zrobić pierwszy krok w tym 
kierunku. WSIiZ to wymarzona uczelnia 
dla studentów spoza Polski. Na samym 
początku pamiętaj jednak, że póki co 

jesteś tu OBCOkrajowcem. Stanąłeś 
na drodze, na której zapewne spotka Cię 
wiele nieporozumień, zagadek, pytań, 
a nawet problemów. Trzeba zdać sobie 
z tego sprawę i przygotować się, by jesz-
cze lepiej wiedzieć co, jak i gdzie warto 
zrobić lub czego absolutnie nie robić. 
W razie problemów, wątpliwości i chwil 
słabości, do Twojej dyspozycji oddajemy 
dwa miejsca, w których zawsze znaj-
dziesz wsparcie:

Sekcja Wsparcia Studentów 
Międzynarodowych: 
en.uitm.edu.eu/study/support/

System Opieki Studenckiej:  
wsiz.edu.pl/studia/studiowanie/
system-opieki-studenckiej/

Rada 1 
— UCZ SIĘ I DOSKONAL 
SWÓJ JĘZYK

W SIiZ to uczelnia bardzo ot war t a 
na studentów z zagranicy. By się na nią 
dostać nie trzeba zdawać egzaminów, 
nie musisz perfekcyjnie znać języka, 
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nawet proces rekrutacji można odbyć przez 
Internet. To jednak nie oznacza pełnego 
luzu podczas studiów. Największym, naj-
trudniejszym i najczęstszym problemem 
jest język polski. Uczelnia już od pierw-
szych dni stara się pomóc — wraz z rozpo-
częciem studiów rozpoczynają się kursy 
językowe, czyli obowiązkowe i bezpłatne 
zajęcia w ciągu pierwszego roku studiów. 
Regularnie uczęszczaj na ćwiczenia, an-
gażuj się w nie, wykonuj zadania domowe, 
w wolnym czasie czytaj polskie książki oraz 
NIE bój się rozmawiać po polsku.

Rada 2 
— NIE ZAMYKAJ SIĘ 
W ŚRODOWISKU 
SWOICH RODAKÓW

— Mieszkałem z Ukraińcami, na zajęciach 
w grupie też byli prawie sami Ukraińcy, im-
prezowaliśmy też tylko w gronie Ukraińców, 
nawet w Internecie codziennie odwiedzałem 
tylko ukraińskie portale. Po jakimś czasie 
zdałem sobie sprawę: cały czas otaczają 
mnie sami rodacy – wspomina Oleg.

— W takim środowisku spokojniej się czujesz, 
nie odczuwasz nagłych zmian, szoku kul-
turowego, ale z drugiej strony nie uczyłem 
się języka, nie poznawałam innej kultury. 
Zacząłem nawiązywać przyjaźnie z Polakami 
i teraz mam wielu znajomych z Polski. 
Nawet moja dziewczyna jest Polką – dodaje 
student WSIiZ.

We WSIiZ możesz znaleźć przyjaciół nie 
tylko z Polski, ale z całego świata, co da 
Ci możliwość sprawdzenia swojego języka 
angielskiego (i nie tylko) w praktyce, jak 
i poznania nowych ludzi i ich kultur.

Rada 3 
— NIE PSUJ WIZERUNKU 
SWEGO KRAJU

Niestety, nie wszyscy doceniają szansę, 
którą otrzymali. Czasami od wykładow-
ców usłyszeć można słowa rozczarowania 

— za brak zaangażowania, uczciwej pracy, 
chęci rozwoju. Taka postawa szkodzi nie 
tylko Tobie, ale także wpływa na to, jak 
postrzegany jest Twój kraj i rodacy! Bądź 
dumny ze swojej narodowości, pokaż jej 
bogatą kulturę i samemu stań się ambasa-
dorem własnego państwa!
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Rada 4 
— PAMIĘTAJ, ŻE MASZ 
SZANSĘ NA SUKCES

Jeśli czegoś pragniesz i ciężko pracu-
jesz — na pewno to osiągniesz. Nie je-
steś z Polski, ale to nie znaczy, że masz 
mniejsze szanse czy możliwości. Nawet 
w trudnych chwilach nie bój się, nie 
narzekaj, nie zamykaj się w sobie. Bądź 
optymistą, uwierz w siebie, pomyśl jak 
rozwiązać problem. Życie studenckie to 
także hartowanie ducha, niepowtarzalne 
doświadczenia, budowanie osobowości, 
kształtowanie nawyków i cech, które 
przydadzą Ci się w przyszłości.

Z czego warto skorzystać:

UBEZPIECZENIE NFZ

Podpisując umowę z Nar odow ym 
Funduszem Zdrowia (ul. Zamkowa 8 
w Rzeszowie) masz możliwość korzy-
stania z opieki zdrowotnej na teryto-
rium RP. Jako student będziesz wpłacać 
tylko 55,80 zł miesięcznie, a w tym znaj-
dziesz rozbudowany pakiet świadczeń 
medycznych:

• bezpłatne wizyty u lekarza i bez-
płatne zabiegi medyczne w polskich 
placówkach medycznych;

• bezpłatny transport karetką pogoto-
wia z miejsca wypadku do szpitala;

• w razie potrzeby, bez-
płatny pobyt w szpitalu;

• zniżki na leki refundowane;

• możliwość wyrobienia europej-
skiej karty EKUZ, która umożliwia 
korzystanie z ubezpieczenia we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej;

• możliwość korzystania ze wszyst-
kich usług, jeszcze przez 30 dni 
po rezygnacji z ubezpieczenia.

Umowa z Narodow ym Funduszem 
Zdrowia jest wymagana w procesie wy-
rabiania Karty tymczasowego pobytu. 
Nie posiadając tego ubezpieczenia bę-
dziesz miał bardzo ograniczony dostęp 
do opieki medycznej, a to może skutko-
wać poważniejszymi problemami w sy-
tuacjach nagłych. Pamiętaj, że zdrowie 
jest bezcenne!
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SOS — SySTEM OPIEKI STUDENCKIEJ

— ma na celu wspieranie studentów ze 
Wschodu, wdrożenie ich w środowisko 
Uczelni, integrację z polskimi studentami 
oraz podniesienie kompetencji językowych. 
W ramach SOS funkcjonują:

• Program „Buddy”, w którym studenci 
starszych roczników pomagają studen-
tom I roku studiów w czasie ich procesu 
adaptacji, m.in. w: formalnościach 
związanych z wyrobieniem ubezpie-
czenia, legalizacją pobytu na teryto-
rium RP, otwarciu kont bankowych 
oraz informowaniu o obowiązkach 
na uczelni i pomoc w rozwiązaniu pro-
blemów związanych ze studiowaniem.

• Poradnia Adaptacyjna, gdzie student 
może porozmawiać z pracownikiem 
uczelni na wszelkie nurtujące go 
tematy. Rozmowy odbywają się 
w języku polskim, ukraińskim, 
rosyjskim lub angielskim.

• Program Samopomocy Studenckiej, 
w którym studenci starszych 
roczników dokonują nieodpłatnej 
korekty językowej prac dyplomo-
wych studentom cudzoziemcom.

mgr Mykola VORONIN
Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania
ds. Adaptacji Studentów ze Wschodu

e-mail: mvoronin@wsiz.edu.pl
tel.: +48 17 866 12 63
konsultacje: wtorki 11.00–12.00 
pokój RA136

Dmytro SHCHERBAK
Koordynator Systemu Opieki Studenckiej

e-mail: dshcherbak@wsiz.edu.pl
tel.: +48 17 866 15 55
konsultacje: czwartki 10.00–12.00 
pokój RA7

ZALEGALIZUJ SWÓJ POByT

Aby legalnie przebywać na ter ytorium 
Polski, należy w poprawny sposób zalega-
lizować swój pobyt. 

W Polsce student może przebywać na pod-
stawie wizy krajowej (typu D), wydanej 
na okres maksymalnie 1 roku lub na podsta-
wie zezwolenia na pobyt czasowy. Takiego 
zezwolenia udziela się na okres studiów 
(pierwsza decyzja wydawana jest na 15 mie-
sięcy, kolejna — maksymalnie do trzech lat).

Aby wyrobić wizę studencką udaj się do 
odpowiedniej placówki dyplomatycznej RP.

W celu wyrobienia karty czasowego pobytu, 
udaj się do Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego, przy ul. Grunwaldzkiej 15 
w Rzeszowie.

Legalny pobyt to dla osoby pełnoletniej 
otwarty dostęp do rynku pracy. Pamiętaj, 
że nielegalny pobyt w kraju uniemożliwi Ci 
podjęcie studiów na uczelni!
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Bogactwo 
wielu kultur
We WSIiZ znaleźć można przedstawicieli wielu kultur. Instytut Badań nad 
Cywilizacjami organizuje dla nich wydarzenia, w ramach których mogą poznać 
Polskę, ale także zaprezentować własną kulturę. Na co warto zwrócić uwagę?

Dni Kultury
Już nie musisz wyjeżdżać za granicę, aby 
poznawać kultury innych krajów. WSIiZ 
to środowisko międzynarodowe, które 
daje możliwość poznania przedstawicieli 
innych narodów bez opuszczania murów 
uczelni. Z tej okazji organizowane są Dni 
Kultury, w ramach których prezentuje 
się tradycje i zwyczaje różnych krajów, 
w tym Ukrainy, Kazachstanu lub Malezji! 
Wigilia po polsku — również obcokra-
jowcy mają szansę dokładniej poznać 
Polskę i jej kulturę, nie tylko poprzez 
samo przebywanie w niej.

Wigilia
Dla Polaków jest to bardzo ważny 
moment w roku, dlatego przybliżamy 
gościom z zagranicy związane z nią tra-
dycje, potrawy, zwyczaje.

Wielkanoc 
w międzynarodowym gronie
To doskonała okazja do integracji w no-
wym środowisku. Wspólne spotkanie 
przy zastawionym jedzeniem stole po-
zwala nie tylko na spróbowanie różnych 
potraw, ale także na nawiązanie wielu 
nowych, fascynujących znajomości!
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Studenckie 
Miasto
Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że Rzeszów jest małym miastem, 
które z tego względu oferuje niewielkie możliwości, to rzeczywistość 
jest zupełnie inna. To ogromny studencki kampus — jedno z największych 
miast studenckich w Unii Europejskiej według Eurostatu (licząc 
w skali względnej stosunku liczby mieszkańców do liczby studentów). 
Z tego względu pełne jest imprez skierowanych właśnie do tej grupy.

RZESZOWSKI RYNEK — tu mieści się naj-
więcej klubów i restauracji, każdy znajdzie 
dla siebie coś interesującego: zarówno 
fani ciężkiego rocka, jak i muzyki dys-
kotekowej, osoby chcące potańczyć czy 
pośpiewać na karaoke. A na koniec zawsze 
można „skoczyć” na kultowego już kebaba.

LISIA GÓRA I RZESZOWSKIE BULWARY 
— jeśli wolisz jednak zorganizować coś 
„swojego” na łonie natury, to Lisia Góra 
jest miejscem idealnym. To co prawda 
nazwa umowna, bo wszelkie stoły, ławki, 
grille, miejsca na ogniska znajdują się u jej 
podnóży, zaraz koło Wisłoka i nie trzeba 
wysoko się wspinać. Tylko uważajcie 
na komary! Władze miasta również starają 
się zaoferować coś swoim mieszkańcom 

— z czego mogą skorzystać przy okazji stu-
denci, zwłaszcza, że inicjatywy te bardzo 
często są darmowe. Festiwale ogólnopol-
skie, zagraniczne, różnorakie warsztaty, 
sportowe wydarzenia, wymieniać można 
naprawdę długo, z czego kilka szczególnie 
wartych uwagi poniżej.

KULTURALIA — największa studencka im-
preza w Rzeszowie, współorganizowana 
przez cztery Samorządy Studenckie, czte-
rech rzeszowskich uczelni. W tych dniach 
studenci całkowicie opanowują Rzeszów, 

a symbolem tego jest przekazanie przez 
władze kluczy do bram miasta. Zabawę 
otwiera barwny korowód. Studencka in-
wencja nie zna granic. Do tego oczywiście 
koncerty gwiazd muzyki oraz doskonała 
zabawa w gronie przyjaciół

Kiedy: połowa maja

ROCKOWA NOC — jeżeli jesteś fanem gita-
rowych brzmień i będziesz w Rzeszowie 
końcem września, to nie może Cię zabrak-
nąć na Rockowej Nocy. Festiwal promuje 
amatorskie zespoły, które będą miały 
szansę postawić pierwszy poważny krok 
na drodze do wielkiej muzycznej kariery.

Kiedy: ostatni tydzień września

WSCHÓD KULTURY — cykl wydarzeń, 
będących owocem współpracy miast 
Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina 
i Rzeszowa) z artystami pochodzącymi 
z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy. W ramach Wschodu 
Kultury realizowanych jest wiele atrak-
cyjnych wydarzeń: koncerty, warsztaty 
kulturalne, wernisaże, pokazy animacji, 
projekcje filmowe, występy taneczne, 
spektakle teatralne. Wstęp bezpłatny.

Kiedy: czerwiec
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FESTWIAL TONY — nowe wydarzenie 
na terenie Rzeszowa. To dwudniowe 
święto muzyki, a na scenie artyści, którzy 
poruszają się poza utartymi muzycznymi 
szlakami. W swojej twórczości ekspery-
mentują z różnymi gatunkami. Usłyszymy 
m.in. indie i art pop, r&b, elektronikę, 
industrial, synth pop. TONy to oryginalni 
twórcy, kameralna atmosfera i komfort 
słuchania.

Kiedy: lipiec

CARPATHIA FESTIWAL — festiwal, któ-
rego tradycja sięga 2005 roku. Podczas 
tego wydarzenia występują młodzi i uta-
lentowani wokaliści oraz zespoły z całego 
świata. Impreza spodoba się wszystkim 
słuchaczom pos zuk ując ym now ych 
brzmień, otwartych na inne kultury oraz 
poszukujących wschodzących gwiazd 
muzyki.

Kiedy: maj-lipiec
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Zostań częścią
społeczności

#goWSIiZ

Dołącz do nas!

wsiz.edu.pl

Zdjęcia, filmy, andegdoty 
z życia studenckiego WSIiZ? 

Podziel się!
marketing@wsiz.edu.pl
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