JUBILEUSZ 25-LECIA POWOŁANIA
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
- MATERIAŁY DLA MEDIÓW RYS HISTORYCZNY – rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
JUBILEUSZOWA UCHWAŁA SENATU I KONWENTU nr 1/CXII/2021 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie na 25-lecie powołania Uczelni z dnia 8 marca 2021 r.
WYWIAD Z PREZYDENTEM WSIiZ DR. HAB. INŻ. TADEUSZEM POMIANKIEM, PROF. WSIiZ - JUBILEUSZOWE
REFLEKSJE (wywiad zrealizował dr hab. Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania).
25 LICZB NA 25-LECIE WSIiZ
Dwadzieścia pięć lat działalności uczelni, to przede wszystkim ciągły wkład w rozwój społeczności akademickiej, miliony złotych
przeznaczanych na inwestycje, wsparcie materialne studentów czy setki zrealizowanych projektów. W materiale znajduje się 25 liczb
podsumowujących dorobek ćwierćwiecza działalności.
W TYM BYLIŚMY PIERWSI
W materiale podsumowane zostały działania, wdrożenia i innowacyjne rozwiązania, które WSIiZ wprowadziła jako pierwsza
uczelnia w kraju.
UDZIAŁ WSIiZ W PROCESIE UNOWOCZEŚNIANIA POLSKIEJ EDUKACJI
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wniosła istotny wkład w rozwój wielu instytucji edukacyjnych działających
na terenie Polski. Na mapie Polski zaprezentowana została m.in. liczba uczelni i instytucji autoryzowanych przez Centrum Egzaminacyjne telc WSIiZ, a także Sieć Akademii Cisco Systems autoryzowanych przez WSIiZ.
CYFROWA KRONIKA WSIiZ - https://timeline.wsiz.edu.pl/
Cyfrowa Kronika WSIiZ to sentymentalna podróż w czasie i przestrzeni prezentująca osiągnięcia i kroki milowe w rozwoju uczelni.
W Kronice, poza najważniejszymi informacjami z historii, zaprezentowane zostały prawdziwe relikty przeszłości – kasety VHS,
zakurzone Raporty i Księgi Jubileuszowe, a z regionalnej prasy wyciągnięte zostały najbardziej interesujące artykuły.
WYSTAWA FOTOGRAFII „WSIiZ WCZORAJ I DZIŚ” - https://25lat.wsiz.edu.pl/wystawa
W ramach wystawy, w przestrzeni wirtualnej zaprezentowanych zostało ponad 1 500 fotografii. Wybrane zdjęcia pochodzą
w większości z archiwum WSIiZ, ale nie tylko... Cyfrowa wystawa prezentuje również fotografie, które przekazane nam zostały przez
wielu absolwentów, studentów, przyjaciół i pracowników i pochodzą z ich prywatnych zbiorów. Wartość szczególnie sentymentalną
mają fotografie z początkowych lat działalności uczelni - odszukane w zakurzonych albumach, czy na taśmach negatywów. Wszystkie te archiwalne materiały zostały zdigitalizowane i poddane obróbce graficznej pod potrzeby wystawy.
Wystawa składa się z pięciu czasookresów, z których każdy obejmuje 5 lat działalności uczelni.
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