
JUBILEUSZ 25-LECIA POWOŁANIA

- RYS HISTORYCZNY - 
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności 
Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości, a głównym pomysłodawcą i twórcą 
uczelni był dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, obecnie Prezydent uczelni. Powołanie WSIiZ stanowiło odpowiedź 
na wyzwania związane z kształceniem kadr zdolnych do działania w szybko zmieniających się realiach społecznych, 
politycznych oraz gospodarczych. Od samego początku Władze uczelni kładły nacisk nie tylko na najwyższą jakość 
edukacji, ale także na jej powiązanie z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Priorytetem działalności WSIiZ były również 
rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia. 

Na przestrzeni 25 lat działalności Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wdrożyła wiele innowacyjnych 
rozwiązań. Oto kilka z nich:

Jeszcze przed wprowadzeniem przez państwo polskie przepisów zrównujących prawa studentów uczelni publicznych 
i niepublicznych, WSIiZ była jedną z pierwszych (i nielicznych) uczelni w Polsce, przyznającą stypendia naukowe z własne-
go funduszu studentom studiów dziennych i zaocznych. 

W 1999 roku uczelnia wprowadziła elektroniczną legitymację studencką, która początkowo funkcjonowała razem z trady-
cyjną, a od 2006 roku – zgodnie ze zmianami ustawowymi – samodzielnie, zastępując również kartę miejską. 

WSIiZ była jedną z pierwszych uczelni, która wprowadziła do programu studiów międzynarodowe certyfikaty językowe 
(1999 r.) oraz certyfikowane szkolenia informatyczne (2001 r.). Do tej pory w ramach centrów szkoleniowych i egzamina-
cyjnych funkcjonujących przy uczelni wydanych zostało ponad 100 000 międzynarodowych certyfikatów. 

Już w 2002 roku studenci WSIiZ mieli możliwość (oprócz tradycyjnego sposobu nauczania) podnoszenia kwalifikacji 
poprzez nauczanie zdalne, z wykorzystaniem Internetu.

Jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z pierwszych w Polsce, WSIiZ rozszerzyła ofertę edukacyjną o kierunki studiów 
prowadzone w całości w języku angielskim. W roku akademickim 2004/2005 oferowane były studia na kierunkach: 
International Management, Information Technology&Econometrics oraz Hospitality Management. Obecnie w języku 
angielskim prowadzone jest kształcenia w ramach 10 specjalności oferowanych na 2 kierunkach studiów. 

W 2013 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała pierwszeństwo wśród polskich uczelni 
w przygotowaniu procedur i rozwiązań technicznych, umożliwiających zniesienie tradycyjnych, papierowych indeksów. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (jako pierwsza uczelnia niepubliczna i jedna z czterech uczelni w Polsce - obok 
UW, UJ i UMCS) otrzymała uprawnienia do prowadzenia seminariów doktorskich i przeprowadzania przewodów doktor-
skich w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

Dziś Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest uczelnią, która uzyskała 47 uprawnień do nadawania 
tytułu licencjata, magistra i stopnia doktora, zainwestowała ponad 170 mln w rozwój bazy naukowo-dydaktycznej oraz 
wykształciła ponad 60 tys. absolwentów otwartych na świat. 
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Uczelnia z powodzeniem łączy tradycje z nowoczesnością i wielokulturowością. Do tej pory studia na ścieżkach polsko 
i anglojęzycznych wybrało ponad 7 tys. studentów obcokrajowców z ponad 50 krajów świata, reprezentujących 5 konty-
nentów.

Od wielu lat Uczelnia realizuje długofalową strategię zrównoważonego rozwoju. Efektem umiejętnego łączenia działalno-
ści dydaktycznej, naukowo-badawczej i działalności biznesowej jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Dzisiaj udział 
przychodów Uczelni z działalności poza dydaktycznej wynosi 55%, co czyni WSIiZ unikatową w skali kraju.

Na przestrzeni 25 lat działalności WSIiZ realizowała również szereg działań i projektów skierowanych dla społeczności 
województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa. Pracownicy uczelni brali m.in. udział w przygotowaniu ponad 
20 strategii rozwoju oraz 60 ekspertyz i raportów dla jednostek samorządu terytorialnego. Uczelnia realizuje również 
wiele inicjatyw, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. Kluczowym projektem WSIiZ z tego 
obszaru jest cykl wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce”.

Obecnie w ramach czterech Kolegiów – Medycznego, Zarządzania, Informatyki Stosowanej oraz Mediów i Komunikacji 
Społecznej - realizujemy 13 kierunków studiów na ścieżkach polsko i anglojęzycznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania to dynamicznie rozwijająca się, największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu, w roku akademickim 
2020/2021 kształci się tu ponad 6 tys. studentów.

Strona jubileuszowa WSIiZ dostępna jest TUTAJ. 

Logo oraz zdjęcia uczelni dostępne są TUTAJ.
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https://25lat.wsiz.edu.pl/
https://wsiz.edu.pl/uczelnia/biuro-prasowe/

