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SUKCESY KADRY
Młodzi pracownicy Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej znajdują się w gronie wybitnych naukowców 
docenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (aktualnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). 

Stypendia przyznawane są za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie oraz 
imponujący dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym.

Dr Konrad Szocik - stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019
Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ, swoje prace badawcze w roku akademickim 2021/2022 
realizuje w Uniwersytecie Yale w USA. Yale Interdisciplinary Center for Bioethics jest częścią Institution for 
Social and Policy Studies (ISPS) na Uniwersytecie Yale, w której dr Szocik pracuje jako „visiting fellow”. 
Wyjazd jest realizowany w ramach stypendium im. Mieczysława Bekkera, otrzymanego z Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej. W trakcie pobytu trwającego od września 2021 r. do września 2022 r. dr Konrad 
Szocik będzie rozwijał międzynarodową współpracę z zagranicznymi naukowcami oraz realizował projekt 
naukowy pt. „Genetyka, etyka i kolonizacja kosmosu. Zagadnienia bioetyczne w przyszłych załogowych 
misjach kosmicznych”.

Dr Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ – adiunktka w Katedrze Nauk Społecznych WSIZ w semestrze zimowym 
2021/2022, prowadziła badania do rozprawy habilitacyjnej w University of Georgia dzięki stypendium 
Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Dr Hoły-Łuczaj zajmuje się etyką środowiskową, czyli filozoficz-
nymi podstawami ochrony środowiska. Jej projekt koncentruje się na postrzeganiu artefaktów użytkowych. 
Zazwyczaj sądzi się, że aby ograniczyć szkodliwy dla przyrody konsumpcjonizmu, należy podkreślać, że 
produkcja rzeczy użytkowych, korzystanie z nich i późniejsze składowanie powoduje wiele zagrożeń dla 
świata naturalnego. Dr Hoły-Łuczaj stara się przedstawić alternatywną strategię, ukierunkowaną na tworzenie 
więzi z używanymi przedmiotami, co także może osłabiać chęć kupna nowych rzeczy i ograniczyć postawy 
konsumpcjonistyczne.
 
Dr Kamil ŁUCZAJ – stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019
Socjolog z Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ, będzie w 2022 roku badaczem stowarzyszonym (research 
associate) na amerykańskim University of Illinois Urbana-Champaign. W ramach programu Open Research 
Laboratory dr Łuczaj podejmie pionierskie badania nad autobiograficznymi wspomnieniami polskich naukow-
ców, którzy realizowali swoje kariery naukowe na Zachodzie. Komisja konkursowa reprezentująca University 
of Illinois Urbana-Champaign pozytywnie oceniła wniosek dra Łuczaja i postanowiła wesprzeć jego badania. 
W ramach programu dr Kamil Łuczaj odbędzie szereg konsultacji oraz skorzysta z bogatych zasobów 
goszczącego uniwersytetu. Możliwość prowadzenia badań w tym ośrodku to duże wyróżnienie dla jedynego 
polskiego stypendysty wiosennej edycji 2022 programu Open Research Laboratory.

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W RAMACH 
KOLEGIUM MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Filologia angielska 
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna 
Komunikacja Cyfrowa

SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

OPISY  
KIERUNKÓW
Dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna
STUDIA II STOPNIA 

Współczesne społeczeństwo oparte jest na informacji – jej tworzeniu, 
przekazywaniu, przekształcaniu. Media i komunikacja społeczna 
są dziś w centrum zainteresowania zarówno naukowców jak i praktyków, 
w odniesieniu do procesów mediatyzacji różnych aspektów życia 
społecznego.

To kierunek dedykowany dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, dla których praca 
w otoczeniu nowych technologii jest równie ważna jak kontakt z ludźmi. W kształceniu studentów kładzie się 
szczególny nacisk na praktykę i indywidualną opiekę najlepszych nauczycieli, popartą dostępem do wysokiej 
klasy sprzętu multimedialnego.

Dla zaangażowanych, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferuje nieograniczone możliwości 
rozwoju zawodowego i twórczego, poprzez pracę w profesjonalnych mediach akademickich już od pierwszego 
roku studiów oraz praktyki zawodowe w największych firmach regionu.

Od początku studenci mają żywy kontakt z przedstawicielami firm, w których w przyszłości znajdą swoje miejsce 
praktyk zawodowych, a potem zatrudnienia. W ramach projektu „Loża biznesu – Salon pracodawców” studenci 
Dziennikarstwa i komunikacji społecznej spotkają się z przedstawicielami mediów i agencji marketingowych.

Partnerami strategicznymi kierunku są:
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (marketing internetowy);
 • Polska Agencja Prasowa (dziennikarstwo);
 • Brand24 (monitoring Internetu);
 • cux.io (analityka internetowa i badania user experience);
 • Agencja kreatywna Interactive Vision (social media).



OPISY KIERUNKÓW OPISY KIERUNKÓW

4 5

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
oferowane są następujące specjalności:

Social media w biznesie
Z roku na rok rosną kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie, 
a wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi 
czas. Celem studiów na tej specjalności jest  kształcenie wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów(-tek) 
pracujących w obszarze mediaworkingu. Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie social media jest ogromne 
na rynku pracy. Studia na tej specjalności przygotowują do pracy w social mediach. Studenci zdobędą praktyczne 
umiejętności, które pozwolą im tworzyć profesjonalne, multimedialne treści do  social mediów z wykorzystaniem 
różnych narzędzi. Studia kształtują  umiejętności rozwijania skutecznych strategii komunikacji w internecie dla 
firm lub marki własnej. 

To specjalność dla osób pasjonujących się najnowszymi technologiami i internetem, które chcą świadomie 
i profesjonalnie kształtować swój wizerunek i wizerunek firm.

Komunikacja wizerunkowa
Celem studiów na tej specjalności jest  przygotowanie studentów do pracy w zakresie kształtowania wizerunku 
firm, instytucji i osób w każdej branży.  Zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w tym zakresie nie 
słabnie od wielu lat.  Studia na tej specjalności przygotowują do pracy między innymi w agencjach kreatywnych, 
agencjach public relations, na stanowiskach rzeczników prasowych.

To specjalność dla osób, które chcą mieć wiedzę i umiejętności kreowania wizerunku w mediach, a szczególnie 
w Internecie.

Studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna tworzą INTRO MEDIA – Grupę Medialną, mając 
do dyspozycji między innymi profesjonale studio radiowe oraz studio telewizyjne, wykorzystywane do produkcji 
multimedialnych, a także w toku realizacji procesu kształcenia. Studenci tworzą także magazyn internetowy 

— Intro Magazyn doskonaląc swój warsztat medialny.

Filologia angielska
STUDIA I STOPNIA

Kierunek zorientowany jest głównie na sektor biznesowy i jego 
międzynarodowy charakter oraz wynikające z tego zapotrzebowanie 
na umiejętności językowe – zarówno w zakresie bezpośrednich 
kontaktów biznesowych, jak i wykonywania tłumaczeń. Filologia 
angielska oferuje unikalne specjalizacje ukierunkowane na pracę 
w biznesie. Duży nacisk kładziony jest na aktywne metody nauczania 
z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimedialnych.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, tłumaczeń, teorii literatury 
oraz historii, kultury i literatury krajów wybranego obszaru językowego. Studenci uczą się rozróżniać rejestry 
i style językowe różnych rodzajów tekstów oraz właściwie interpretować, przygotowywać i tłumaczyć teksty 
zgodnie z ich funkcją i specyfiką odbiorcy. Dodatkowo studenci zdobywają doświadczenia niezbędne do 
twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, często będących przeszkodą w efektywnej realizacji 
przedsięwzięcia.

Unikalną ofertą jest specjalna ścieżka kształcenia z językiem chińskim.Studenci ścieżki chińskiej otrzymują 
niepowtarzalną szansę wyjazdu na semestr lub rok do uczelni partnerskiej (Anshan Normal University) na 
intensywny kurs języka chińskiego, po czym otrzymują dyplom ukończenia kursu oraz mają możliwość uzyskania 
certyfikatu językowego (studenci pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Filologia angielska oferuje:
 • opanowanie dwóch języków obcych;
 • doskonalenie wymowy w Specjalistycznym Cyfrowym Laboratorium Językowym;
 • wyjazd na studia w ramach programu Erasmus;
 • korzystanie z uzupełniających kursów języka angielskiego.

Partnerami strategicznymi kierunku są:
 • wydawnictwo Pearson;
 • firma tłumaczeniowa Skrivanek;
 • Izba Przemysłowo Handlowa w Rzeszowie.

Partnerzy biznesowi zapewniają udział swoich specjalistów przy konsultowaniu i opiniowaniu programu studiów, 
a także udostępniają informacje o nowych wymaganiach i trendach na rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej 
i na świecie.

Na kierunku Filologia angielska 
oferowane są następujące specjalności:
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Specjalność jest realizowana od 4. semestru studiów i umożliwia:

 • poznanie teorii, strategii i specjalistycznego słownictwo z zakresu 
komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie.

 • intensywną naukę języków, zintegrowaną z blokiem zajęć dotyczących 
komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie.
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 • zdobywanie doskonałej orientacji w obszarach dotyczących stosunków międzynarodowych.
 • skuteczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu firmy 

oraz w wyspecjalizowanych działach (PR, reklama, negocjacje).

W programie studiów m.in.: Nauka o komunikowaniu, Biznes międzynarodowy, Język jako 
narzędzie w biznesie, Język perswazji i reklamy, Język tekstów ekonomicznych i handlowych.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy jako menedżer, konsultant biznesowy 
ds. współpracy międzynarodowej, specjalista w dziedzinie języka biznesu.

Istnieje również możliwość zatrudnienia jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej w urzędach 
wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych, biurach tłumaczeniowych.

Tłumaczeniowa
Specjalizacja jest realizowana od 4. semestru studiów i umożliwia:

 • poznanie kultury i historii danego obszaru językowego oraz różnych 
teorii i technik przekładu pisemnego i ustnego. 

 • nabycie umiejętności wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin.
 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych koniecznych do pracy w środowisku międzynarodowym.
 • zapoznanie się m.in. z zastosowaniem komputerów w pracy tłumacza 

i redaktora, współczesnymi uwarunkowaniami zawodu tłumacza oraz podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi współpracy z rynkiem wydawniczym.

W programie studiów m.in.: Wstęp do tłumaczenia, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych, Tłumaczenie tekstów 
niespecjalistycznych, Przekład ustny, Język tekstów specjalistycznych.

Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora 
kultury danego obszaru językowego, redaktora i publicysty. Istnieje również możliwość zatrudnienia w branży 
konsultingowej, Human Resources oraz w wydawnictwach obcojęzycznych.

Specjalność Tłumaczeniowa z językiem chińskim 
 – odrębna ścieżka kształcenia

Specjalność jest realizowana od 1. semestru studiów i umożliwia:
 • poznanie kultury i historii danego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem 

Państwa Środka, oraz różnych teorii i technik przekładu pisemnego i ustnego;
 • nabycie umiejętności wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin;
 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych koniecznych do pracy w środowisku międzynarodowym;
 • zapoznanie się m.in. z zastosowaniem komputerów w pracy tłumacza 

i redaktora, współczesnymi uwarunkowaniami zawodu tłumacza oraz podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi współpracy z rynkiem wydawniczym.

W programie studiów m.in.: Wstęp do tłumaczenia, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych, Tłumaczenie tekstów 
niespecjalistycznych, Przekład ustny, Język tekstów specjalistycznych.

Absolwent tej specjalizacji będzie przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora 
kultury danego obszaru językowego, redaktora i publicysty. Istnieje również możliwość zatrudnienia w branży 
konsultingowej, Human Resources oraz w wydawnictwach obcojęzycznych.

English philology – ścieżka anglojęzyczna 
Komunikacja w biznesie z językiem chińskim lub niemieckim

Specjalność jest realizowana od 1. semestru studiów wylącznie w języku angielskim i umożliwia:
 • studia w wielokulturowym środowisku.

 • poznanie teorii, strategii i specjalistycznego słownictwa z zakresu 
komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. 

 • intensywną naukę dwu języków, zintegrowaną z blokiem zajęć dotyczących 
komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie. 

 • zdobywanie doskonałej orientacji w obszarach dotyczących stosunków międzynarodowych. 

 • skuteczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu firmy 
oraz w wyspecjalizowanych działach (PR, reklama, negocjacje). 

 • specjalność z językiem chińskim umożliwia studiowanie w Chinach przez 6 miesięcy oraz pozwoli 
uzyskać certyfikat języka chińskiego. Co istotne – program wymiany trwa nawet w warunkach 
pandemii, obejmując głównie kursy online we współpracy z Anshan Normal University.

W programie studiów m.in. Communication Study, International Business, Language as 
a Business Tool, Language of Persuasion and Advertising, Business English.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy jako menedżer, 
konsultant biznesowy ds. współpracy międzynarodowej, specjalista w dziedzinie języka biznesu. 
Istnieje również możliwość zatrudnienia jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej, 
w działach kadrowych lub marketingowych międzynarodowych firm.
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Grafika komputerowa 
i produkcja multimedialna
STUDIA II STOPNIA

Kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna jest 
realizowany na WSIiZ od 2015 roku. Kierunek ten powstał z uwagi 
na potrzeby rynku pracy, a także na podstawie długoletnich 
doświadczeń w zakresie kształcenia grafików komputerowych 
(w ramach specjalności realizowanej od 2008 roku na kierunku 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Studia pierwszego stopnia 
trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Rynek usług graficznych dynamicznie się zmienia i rozwija. Tendencje wzrostowe, jakie są widoczne w branży 
graficznej (znaczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów) sprawia, że kierunek ten cieszy się dużą 
popularnością wśród kandydatów na studia. Po uzyskaniu dyplomu absolwent jest gotowy do pracy na 
stanowiskach takich jak: Graphic Designer, Reżyser form multimedialnych, Webdesigner, Full Stack Designer, 
Projektant systemów identyfikacji wizualnej, Specjalista ds. technik multimedialnych, Screen Designer, Grafik 
e-commerce, Montażysta dźwięku i obrazu. Absolwent GKiPM może być także cennym wsparciem zespołów 
marketingowych i PRowych realizujących kampanie komunikacyjne, społeczne, polityczne.

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są przez praktyków – osoby na co dzień zajmujące się projektowaniem 
graficznym, grafiką trójwymiarową czy multimediami. Pozwala to na zdobycie i zweryfikowanie umiejętności 
jakich faktycznie oczekuje podkarpacki i ogólnopolski rynek pracy. Do dyspozycji studentów jest Laboratorium 
Rzeczywistości Wirtualnej i Przetwarzania Obrazu, Studio Telewizyjne, Studio Fotograficzne, Studio Radiowe, 
Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki.

Po ukończeniu studiów licencjackich z Grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej Absolwenci mają szansę 
na kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacji społeczna (w tym 
na specjalności Grafika komputerowa w mediach).

Partnerami strategicznymi kierunku są:
 • SimplicityGames
 • VeraShape
 • Deloitte
 • InteractiveVision
 • Juice
 • People Can Fly

Na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna 
oferowane są następujące specjalności:
Projektowanie gier komputerowych
(realizowana od 1. semestru)

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie pojawia się na rynku pracy. Trend związany z rozwojem 
rynku rozrywkowego (w szczególności gier cyfrowych) jest bardzo mocny i otwiera nowe – duże możliwości. 
Już dzisiaj właściwie każdy z nas może zaprojektować i wykonać prostą grę komputerową. Problem pojawia się 
na poziomie profesjonalnym – na co odpowiedzią jest nasza oferta edukacyjna. Pozwala ona na przekrojowe 
i komplementarne wykształcenie profesjonalistów z zakresu projektowania i realizowania gier cyfrowych.

Wizualizacja i efekty specjalne 

Specjalność umożliwia  poznanie  tajników procesu produkcyjnego w przemyśle kreatywnym już w trakcie studiów. 
Kierunek ten pozwala na zyskanie kreatywnej przestrzeni do realizacji pasji i dalszego rozwoju.

Interaktywne projektowanie
Specjalność nakierowana została na działania wzornicze.  Potencjalnymi pracodawcami mogą być:  firmy 
produkujące meble, producenci wszelkiego rodzaju sprzętu (np. do kontroli maszyn, czy linii produkcyjnych), 
przemysł modowy, przemysł interaktywny (np. studia gier). Absolwent tej ścieżki kształcenia będzie posiadał 
umiejętności techniczne, ale i kreatywne do realizowania ambitnych projektów użytkowych. Będzie posiadał 
także background związany z prototypowaniem i testowaniem swoich projektów. Kompetencyjnie - będzie znał 
kilka podejść projektowych i będzie potrafił wybrać to podejście, które zapewnia jego odbiorcom największą 
efektywność.

Komunikacja wizualna w marketingu
Zajęcia na tej specjalności nastawione są ściśle na praktykę. Większość z nich prowadzona jest przez praktyków, 
którzy na co dzień zajmują się projektowaniem graficznym, grafiką multimedialną i brandingiem. Pozwala to 
na zdobycie umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Studia pozwalają studentom na poszerzenie 
horyzontów poprzez realizacje przedmiotów ogólnouczelnianych. Nacisk położono na zagadnienia związane 
z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, działania public relations i reklamowe, a także na branding.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: Typografia, DTP, Pracownia Form Reklamowych, Branding, 
Projektowanie znaku i systemów identyfikacji, Pracownia projektowania graficznego, Komunikacja wizualna
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Komunikacja cyfrowa 
STUDIA I STOPNIA

Kierunek Komunikacja cyfrowa odpowiada na bardzo szybko 
zmieniające się realia współczesnego świata. Cyfrowa transformacja 
biznesu wymaga kształcenia specjalistów w zakresie umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi, które będą nadążały za tymi zmianami. 
Kierunek ten jest innowacyjną koncepcją kształcenia, a w skali kraju 
jest unikatowy.

Głównym celem kształcenia na kierunku Komunikacja cyfrowa studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest 
wyposażenie studentów w kompetencje związane z komunikowaniem się we współczesnym – zmediatyzowanym 
i „cyfrowym” świecie, przy wykorzystywaniu nowoczesnych kanałów (z obszaru nowych technologii), 
narzędzi i metod, które mogą być skutecznie wykorzystywane w pracy w różnego typu organizacjach 
(media, przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, własna działalność), a także 
w zakresie komunikacji marketingowej (szczególnie z wykorzystaniem social mediów) i komunikacji wewnętrznej 
w organizacjach. 

Studia te mają przygotować studentów do wykonywania pracy zawodowej wymagającej zaawansowanych 
umiejętności specjalistycznych, w różnego typu podmiotach, w tym z branży medialnej oraz marketingowej 
(public relations, marketingu internetowego, media relations, komunikacji wizerunkowej, promocji, tzw. branży 
internetowej), a także do pracy w działach HR, działach ds. komunikacji i innych w zakresie employer brandingu, 
zarządzania informacją, organizowania i koordynowania pracy zdalnej, szkoleń w środowisku online oraz 
współpracy i kierowania zespołami wirtualnymi, rozproszonymi czy międzykulturowymi. 

Partnerami strategicznymi kierunku są:

• Ringier Axel Springier Polska

• Sagitum 

• Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 

• Deloitte;

• Ideo - Software House i Agencja Interaktywna. 

Na kierunku Komunikacja cyfrowa oferowane są następujące specjalności:

Social media w biznesie 

Specjalność obejmująca zagadnienia z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych  w działalności 
firm zarówno pod względem marketingowym, jak i zarządzania społecznościami, w budowaniu wizerunku, 
marki, prowadzenia biznesu online, tworzenia różnego rodzaju treści w celu pozyskania stałego grona klientów, 
budowania z nimi trwałych relacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Praca w środowisku online

Specjalność przygotowująca specjalistów z zakresu nowoczesnej komunikacji wykorzystującej technologie 
internetowe, mające swoje zastosowanie zarówno w kontaktach z klientami jak i do zarządzania komunikacją 
wewnętrzną w organizacji, a także organizacji pracy zdalnej w przedsiębiorstwach; przygotowująca specjalistów 

z zakresu projektowania systemów komunikacji online, organizacji szkoleń i pracy zespołów wirtualnych.

Seminarium doktoranckie 
Seminarium doktoranckie  od 2016 roku przygotowuje kandydatów do 
opracowania i obrony rozprawy doktorskiej oraz uzyskania stopnia naukowego 
doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej 
i mediach.
Praktyczny program kształcenia pozwala na wypracowanie takich umiejętności, jak prowadzenie samodzielnych 
badań naukowych i realizacja współpracy naukowej w zespołach badawczych Ponadto umożliwia uczestnictwo 
w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarcza podstaw metodologicznych i merytorycznych do 
pisania publikacji naukowych. Pozwala także na przygotowanie się do zdania egzaminu doktorskiego, a także 
umożliwia uruchomienie procedury, o nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych.

Seminarium doktoranckie skierowane jest w szczególności do osób:
 • pracujących w mediach na stanowiskach kierowniczych,

 • pracujących w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach na stanowiskach

 • odpowiedzialnych, za zarządzanie informacją, komunikowanie wewnętrzne,

 • relacje z mediami masowymi i prowadzenie działań z zakresu public relations;

 • związanych zawodowo z kształtowaniem relacji społecznych z wykorzystaniem nowych 
mediów, przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy;

 •  zaangażowanych w edukację medialną, pragnących podnosić poziom 
swojej wiedzy, umiejętności dydaktycznych oraz kompetencji medialnych;

 • pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych, dla 
których doktorat będzie ważnym punktem kariery naukowej.

Gwarancją wysokiej jakości zajęć prowadzonych w ramach Seminarium doktoranckiego 
jest kadra WSIiZ, której doświadczenie i dorobek naukowy przekłada się na wysokiej 
jakości doktoraty i bardzo dobre przygotowanie uczestników seminarium doktoranckiego.

Uczestnicy, oprócz uzyskanego stopnia naukowego doktora nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach zyskają:

 • wiedzę o charakterze przekrojowym z dziedziny nauk 
społecznych obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki;

 • zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, w szczególności 
z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach;

 • umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;

 • kompetencje społeczne odnoszące się do działalności 
naukowo-badawczej oraz roli naukowca

Gwarancją wysokiej jakości zajęć prowadzonych w ramach Seminarium doktoranckiego jest kadra WSIiZ, której 
doświadczenie i dorobek naukowy przekłada się na wysokiej jakości doktoraty i bardzo dobre przygotowanie 
uczestników seminarium doktoranckiego uruchomienie procedury, o nadanie stopnia doktora.
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Uczestnicy, oprócz uzyskanego stopnia naukowego doktora nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach zyskają:

 • wiedzę o charakterze przekrojowym z dziedziny nauk społecznych 
obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki;

 • zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, w szczególności 
z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach;

 • umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
 • kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej oraz roli naukowca.

Uczestnictwo w seminarium doktoranckim, możliwe jest w trybie pełnym, trwającym sześć semestrów lub skróconym 
w ramach indywidualnego toku kształcenia.

Rekrutacja na Seminarium doktoranckie prowadzona jest w trybie ciągłym.

BADANIA  
NAUKOWE
Projekty naukowo-badawcze 
finansowane ze źródeł zewnętrznych
Pół-pracownicy i pół-konkurenci? Wzajemne oddziaływanie prawa 
konkurencji i prawa pracy w czasach „platformizacji”
Semi-workers and semi-competitors? The interplay of competition 
and labour law in times of “platformisation” 
Partner projektu: Universidade Católica Portuguesa, Porto Faculty of Law

Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka ajurkowska@wsiz.edu.pl

Projekt badawczy koncentruje się na prawnych problemach wynikających z dwojakiego statusu osób pracujących na rzecz 
platform elektronicznych (takich jak np, Uber). Osoby takie formalnie mają status samozatrudnionych (przedsiębiorców), 
podczas gdy w rzeczywistości ich aktywność zbliża ich raczej do statusu przedsiębiorców. Projekt przewiduje refleksję 
naukową nad tym podwójnym statusem osób zatrudnianych przez platformy elektroniczne i zakłada jej przełożenie na 
propozycje rozwiązań legislacyjnych i orzeczniczych na poziomie europejskim i krajowym. 
Okres realizacji: 2022–2024
Finansowanie: Wspólne projekty badawcze między Polską a Portugalią (NAWA - Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia)

Multimedia & Communication in Education & Science
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ sgawronski@wsiz.edu.pl

Celem projektu jest wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespo-
łów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami 
o międzynarodowym charakterze. Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie 
mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych.
Okres realizacji: 2.10.2019–1.10.2022 
Finansowanie: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe NAWA

Bioetyka eksploracji kosmosu
Kierownik projektu: dr Konrad Szocik kszocik@wsiz.edu.pl

Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur 
biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, 
porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i różnic oraz ich implikacji 
moralnych, czy wreszcie rozważa dość kontrowersyjną, ale dyskutowaną w literaturze przedmiotu koncepcję biomody-
fikacji moralności.
Okres realizacji: 11.02.2022-10.02.2025 
Finansowanie: : Narodowe Centrum Nauki OPUS (DEC-2021/41/B/HS1/00223)

mailto:sgawronski%40wsiz.edu.pl?subject=
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Naukowcy mobilni kulturowo? Doświadczenie awansu 
społecznego w perspektywie narracyjnej
Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj kluczaj@wsiz.edu.pl 

Przedmiotem badania są „narracje o mobilności w górę” naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach. Głównym 
celem badania jest analiza ścieżek kariery zawodowej osób z klasy robotniczej, którym udało się zostać profesorami 
uniwersyteckimi i adiunktami. Projekt krytycznie nawiązuje do teorii kapitałów Pierre’a Bourdieu, która z jednej strony 
oferuje przekonującą teorię rozróżnienia społecznego, ale z drugiej pozostawia pole do ulepszeń w analizie mobilności 
społecznej. 

Okres realizacji: 18.06.2020–17.06.2023 

Finasowanie: Narodowe Centrum Nauki SONATA (2019/35/D/HS6/00169)

Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do 
edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Adamskidr hab. Andrzej Adamski  aadamski@wsiz.edu.pl

Kompetencje medialne uznawane są˛ za kluczowe we współczesnym świecie. Brak jest systemowych rozwiązań kształto-
wania kompetencji medialnych nauczycieli i przygotowania ich do rozwoju tych kompetencji u uczniów. Celem projektu 
jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: 1 narzędzia diagnozy kompetencji 
medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz 1 programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie eduka-
cji medialnej oraz rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez 
projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół do VI 
2022r.

Okres realizacji: 1.11.2020-30.06.2022

Finansowanie: Fundusze Norweskie

Leksykon polskich logików 1900–1939
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Woleński

Projekt przewiduje sporządzenie leksykonu logików polskich działających w okresie 1900–1939. Obie daty 
graniczne tłumaczą się same przez się. Niemniej jednak, hasła w leksykonie przedstawią też późniejsze badania 
poszczególnych logików. Plan opracowania przewiduje 130 haseł osobowych oraz artykuł wstępny, który ukaże 
ogólne tło rozwoju logiki w Polsce i kierunki badań logicznych.
Okres realizacji: 1.10.2019–30.09.2022 
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW

Etyczne podstawy tworzenia polityki ekologicznej. Dialog 
filozofii techniki z filozofią środowiskową na przykładzie 
dyskursu dotyczącego rzeczy użytkowych 
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.edu.pl 

Celem projektu jest pogłębiona analiza statusu artefaktów technicznych (przedmiotów użytkowych) w filozofii środowi-
skowej i filozofii techniki, która posłuży do stworzenia strategii argumentacyjnych dotyczących możliwości włączenia 
artefaktów w zakres refleksji etycznej. Rewizja etycznych założeń dotyczących natury artefaktów powinna przełożyć 
się na rekomendacje w kwestii budowania określonej polityki ekologicznej. Podstawowym problem będzie odejście 
od postrzegania artefaktów technicznych w sposób wyłącznie negatywny – jako jedynie zagrożenia dla środowiska 

naturalnego – i próba zbudowania pozytywnego do nich stosunku – jako tego, co warte poszanowania i troski – co 
może wpłynąć na wzorce ich konsumpcji. 

Okres realizacji: 22.11.2019–21.11.2022 

Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0023/DLG/2019/10) 

Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe 
oraz potencjał naukowy 

Kierownik projektu: dr Kamil Łuczaj kluczaj@wsiz.edu.pl 

Celem naukowym projektu było zbadanie praktyk kulturowych i instytucjonalnych cudzoziemskich uczonych żyjących 
i pracujących w Polsce. Badania służą wyjaśnieniu relacji między biografiami migracyjnymi i praktykami etnicznymi oraz 
rodzinnymi wysoko wykwalifikowanych specjalistów a rozwojem naukowego życia instytucjonalnego w Polsce. 

Okres realizacji: 22.12.2017–21.12.2019 

Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0142/DLG/2017/10) 

Gry masowo równoległe i modelowanie wojny informacyjnej 
za pomocą Web Mining i analizy Big Data
Kierownik projektu: dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ aschumann@wsiz.edu.pl

Celem projektu jest budowa modelu, opartego na teorii gier, automatycznego monitorowania zasobów sieci 
WWW w celu blokowania lub realizowania ataków informacyjnych w wojnie informacyjnej. W projekcie 
zostaną zaproponowane nowe metody Web Mining oraz analizy dużych zbiorów danych (Big Data) dla działań 
informacyjnych mających za zadanie ochronę interesu narodowego w podejmowaniu decyzji politycznych 
w Polsce. W ekstrahowaniu informacji wykorzystane zostaną metody semantycznej analizy danych.
Okres realizacji: 3.12.2019–31.05.2020 
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata 2014–2020 (Podkarpackie Centrum Innowacji, F3_40)

Ekstensjonizm zobowiązań etycznych 
wobec rzeczy użytkowych 
– analiza postnaturalnego enwironmentalizmu
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.edu.pl

Debata o rozszerzaniu zakresu zobowiązań etycznych człowieka wobec bytów pozaludzkich toczy się intensywnie 
od kilku dekad. Jej uczestnicy koncentrują się na statusie bytów naturalnych: pojawiają się w niej argumenty 
na rzecz objęcia namysłem etycznych różnych gatunków zwierząt, niektórzy teoretycy postulują włączenie 
w jego zakres ogółu bytów ożywionych, przedstawiciele najbardziej radykalnych odłamów ekofilozofii uważają, 
że zasługują na to także nieożywione byty naturalne. Artefakty techniczne były w tej dyskusji albo pomijane, albo 
wprost krytykowano ideę objęcia relacji człowieka z rzeczami oceną etyczną. Dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat najnowsze nurty w antropologii filozoficznej, ekofilozofii i filozofii techniki (postnaturalny enwironmentalizm, 
postfenomenologia, posthumanizm) podjęły na nowo problem włączenia artefaktów w sferę zobowiązań etycznych 
człowieka. W ramach grantu dokonana została pogłębiona, krytyczna analiza stanowiska postnaturalnego 
enwironmentalizmu.
Okres realizacji: 15.09.2017–14.09.2018 
Finansowanie: Program Miniatura NCN (2017/01/X/HS1/00422)

mailto:aschumann%40wsiz.edu.pl?subject=
mailto:mholy%40wsiz.edu.pl?subject=
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Badania naukowe finansowane 
z subwencji Ministerstwa i inne

Temat: Covid Gendered Academic Productivity 
– Polish Perspective / Perspektywa polska
Kierowniczka projektu: dr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.edu.pl

Zespół badawczy: dr Olga Kurek-Ochmańska (WSIiZ), dr Monika Struck-Peregończyk, WSIiZ), 
dr Agata L. Lambrechts (University of York, UK)

Polska edycja międzynarodowego projektu badawczego COVID G.A.P., poświęconego produktywności naukowej 
w czasie pandemii, a realizowanego przez zespół badaczek z 15 ośrodków naukowych w USA, Wielkiej Brytanii, 
Polski i Kataru. W ramach projektu realizowane są badania jakościowe związane z pracą naukową badaczy 
i badaczek w czasie kryzysu pandemicznego oraz możliwości jego długofalowego wpływu na rozwój naukowy 
w kontekście różnic genderowych.

Okres realizacji: 2020–2022

Temat: Wykwalifikowany obcokrajowiec potrzebny od 
zaraz? Analiza porównawcza reprezentacji medialnych 
i doświadczeń życiowych kadr medycznych
Kierowniczka projektu: dr Olga Kurek-Ochmańska okurech@wsiz.edu.pl

Głównym celem projektu badawczego jest analiza porównawcza przedstawień medialnych i historii życia 
dwóch kategorii wysoko wykwalifikowanych migrantów, którzy zdecydowali się mieszkać i pracować w Polsce: 
l. lekarzy i 2. pielęgniarek z dyplomami szkół wyższych. Porównanie tych dwóch grup ma na celu uchwycenie 
podobieństw, ale i odmienności wzorców migracji w długim okresie.

Okres realizacji: 2021–2022

Temat: Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej 
na szczeblu regionalnym i lokalnym
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl

Celem projektu jest ocena wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w urzędach 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) na poziomie województwa podkarpackiego poprzez:

a) identyfikację stopnia recepcji koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w instytucjach 
administracyjnych rządowych i samorządowych;

b) identyfikację rzeczywistych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności administracji podejmowanych 
przez instytucje administracyjne (lata 2018–2020)

Okres realizacji: 2021–2022

Temat: „Strategicznie autonomiczna” Unia Europejska 
w świecie „wielobiegunowego chaosu”
Kierownik projektu: mgr Sylwia Mazur smazur@wsiz.edu.pl

Badania zostaną podzielone na trzy obszary, z których każdy będzie osadzony w kontekście globalnych wyzwań 
(zmiany klimatu, skutków pandemii, zagrożeń hybrydowych, braku regulacji gigantów cyfrowych). Pierwszy, 
będzie dotyczył relacji transatlantyckich. Drugi, poświęcony zostanie wpływowi, który UE może wywierać 
poprzez system multilateralny. Trzeci, dedykowany zostanie polityce sąsiedzkiej UE.

Okres realizacji: 2021–2022

Temat: Bioetyczne zagadnienia w misjach kosmicznych
Kierownik projektu: dr Konrad Szocik kszocik@wsiz.edu.pl

Celem projektu jest analiza etycznych i bioetycznych problemów związanych z koncepcją modyfikacji genetycznej 
człowieka na potrzeby misji kosmicznych oraz wybranych zagadnień etyki środowiskowej związanych 
z eksploracją kosmosu.

Okres realizacji: 2018–2022

Temat: Doradztwo naukowe 
w procesietworzenia polityki publicznej
Kierownik projektu: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ ajurkowska@wsiz.edu.pl

Pojęcie science advice (doradztwo naukowe) odnosi się w literaturze i dokumentach instytucjonalnych do włączenie 
naukowców w podejmowanie decyzji przez władze publiczną. Pokrewną koncepcję science advocacy definiuje się 
z kolei jako komunikowanie wyników badań naukowych poza środowiskiem akademickim, skutkujące włączeniem 
naukowców w procesy decyzyjne. Sciency advocacy bywa – negatywnie – postrzegane jako „wysublimowany 
lobbing”. Potrzeba wzmacniania obecności naukowców w procesie tworzenia polityk publicznych jest szczególnie 
istotna w czasach rozprzestrzeniającego się denializmu (zaprzeczania faktom (naukowym) dotyczącym ocieplenia 
klimatu), czy szerzej: czasach postprawdy (Keyes, 2004) czy „psucia wiedzy” (Crouch, 2015). Jednocześnie 
zaangażowanie naukowców w procesy decyzyjne niesie ze sobą niebezpieczeństwo wytwarzania/preparowania 
/dobierania wyników badań pod potrzeby tezy promowanej przez określone środowiska polityczne lub biznesowe. 
OECD w 2015 r. przedstawiło 4 rekomendacje (policy recommendations) dla doradztwa naukowego w tworzeniu 
polityk publicznych.

Celem projektu jest weryfikacja realizacji rekomendacji OECD w procesie tworzenia polityk publicznych 
w UE i Polsce (i ewentualnie innych państw).
Okres realizacji: 2019–2020
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Temat: Źródła (deklarowane i rzeczywiste) rekomendacji 
wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 
dla banków oraz ich prawne i ekonomiczne skutki 
dla sektora finansowego
Kierownik projektu: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo kkurzepa@wsiz.edu.pl

Analizie poddana zostanie skuteczność wprowadzanych regulacji w odniesieniu do stabilności sektora finansowego 
i gospodarki. Porównane zostaną różne rozwiązania prawne stosowane w poszczególnych krajach i stabilność 
systemów finansowych i gospodarczych. Badania będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy stabilność 
finansowa i gospodarcza danego kraju jest wynikiem silnych instytucji i stosowanych rozwiązań prawnych (norm 
ostrożnościowych), czy też może jest ona wynikiem działania zupełnie innych czynników, jak np. zamożności 
obywateli, zadłużenia gospodarstw domowych, skłonności do tworzenia i korzystania z innowacji finansowych.
Okres realizacji: 2019–2020

Temat: Nauczyciele akademiccy wobec systemowych zmian 
w szkolnictwie wyższym
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ arozmus@wsiz.edu.pl

Dzięki uzyskanym wynikom badań możliwa będzie pogłębiona diagnoza współczesnych uwarunkowań 
(społecznych, prawnych i ekonomicznych) pracy nauczycieli akademickich w Polsce. Możliwe będzie również 
zaprojektowanie narzędzi wspomagających rozwój indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego akademików.
Okres realizacji: 2019

PUBLIKACJE
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Czasopismo elektroniczne ukazujące się kwartalnie. Publikowane są w nim artykuły, których 
tematyka skupiona jest na filozofii, ekonomii politycznej, naukach politycznych i socjologii, teorii 
komunikowania i podejmowania decyzji.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jan Woleński
studiahumana.com

Za artykuły autorzy otrzymują 40 pkt MNiSW.

Czasopismo elektroniczne o tematyce koncentrującej się na następujących obszarach:
 • współczesne problemy dziennikarstwa;
 • współczesne problemy mediów masowych;
 • public relations;
 • komunikacja marketingowa;
 • komunikacja wizualna;
 • komunikowanie publiczne i polityczne;
 • kultura masowa.

Redaktor naczelny: dr hab. Sławomir Gawroński
socialcommunication.edu.pl

Za artykuły autorzy otrzymują 20 pkt MNiSW. 
Czasopisma są indeksowane w uznanych krajowych i zagranicznych bazach bibliograficznych.
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CENTRA  
USŁUGOWE
Centrum Języków Obcych WSIiZ
Aktywność Centrum Języków Obcych WSIiZ wpisuje się w wymagania wynikające 
z postanowień procesu bolońskiego i postanowień Rady Europy dotyczących wielojęzyczności. 
Przeprowadzane egzaminy kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów 
językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych 
w Europie i na świecie. CJO WSIiZ jest Centrum Egzaminacyjnym wielu renomowanych instytucji 
krajowych i międzynarodowych, gdzie studenci mogą zdobyć liczne certyfikaty językowe:

 • The European Language Certificates (telc);
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI);
 • Pearson Test of English General (PTE);
 • Ministerialny Certyfikat z Języka Polskiego jako obcego.

W zakresie certyfikacji językowej w Centrach Egzaminacyjnych sieci WSIiZ Rzeszów przeprowadzono ponad 
84 000 egzaminów telc, LCCI, ETS, PTE i Egzaminów Certyfikujących z Języka Polskiego.

Wymienione Centra Egzaminacyjne mają w ofercie egzaminy z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i polskiego na wielu poziomach zaawansowania w zakresie języka ogólnego 
i specjalistycznego.

Certyfikaty językowe telc, LCCI IQ, ETS Global są uznawane przez:
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zaświadczenie 

potwierdzające znajomość języka obcego;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument zwalniający z egzaminu 

doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie MNiSW z dnia 
22 września 2011 r.) oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.);

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – egzaminy telc zostały wpisane na ministerialną listę 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane i tym samym egzaminy z poziomów 
od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, 
w tym także do nauczania języka obcego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów egzaminy przeprowadza ponad 90 renomowanych 
uczelni, uniwersytetów publicznych i niepublicznych oraz instytucji edukacyjnych na terenie całej Polski. CJN WSIiZ 
przeprowadza cykliczne szkolenia na licencjonowanych egzaminatorów telc z języków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz polskiego.

KONFERENCJE  
NAUKOWE 
organizowane cyklicznie

Konferencja InternetBeta
Pierwsze i jedno z największych w Polsce wydarzeń poświęcone branży internetowej, łączące różne środowiska 
związane z Internetem i nowymi technologiami. Jej wyróżnikiem stała się interdyscyplinarność: podczas trzech 
dni konferencji spotykają się przedstawiciele najważniejszych agencji reklamowych i digitalowych, inwestorzy, 
startupowcy, managerowie i właściciele największych serwisów i sklepów internetowych, osoby odpowiedzialne 
za marketing i innowacje pracujący dla największych oraz niszowych marek, a ponadto socjolodzy, psycholodzy 
oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

InternetBeta odbywa się nieprzerwanie od roku 2009 w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ, gdzie 
mają miejsce się ciekawe wykłady, prezentacje i warsztaty, prowadzone przez ekspertów i pasjonatów w swoich 
dziedzinach, a także spotkania integracyjne, które są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów 
branżowych.

Od roku 2019 co dwa lata w ramach konferencji odbywa się również panel naukowy „Beta Academics”, który 
skierowany jest do badaczy komunikacji społecznej, sztuk wizualnych, nowych mediów i nowych technologii 
komunikacyjnych. W roku 2021 wydarzenie to uzyskało dofinansowanie z programu Ministra Edukacji i Nauki 

“Doskonała nauka”.

Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej (SOAP)
Jest przedmiotem cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Rzeszowie, jej pomysłodawcy oraz Katedrę Nauk o Polityce i Administracji Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w 2016 r. jako partnera tego wydarzenia, a od 2017 r. jako 
jego współorganizatora.
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Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP)
Centrum jest jednostką WSIiZ, do zadań której należy promocja kultury i języka polskiego, w tym organizacja 
kursów języka polskiego dla cudzoziemców planujących dłuższy pobyt w Polsce, uzyskanie obywatelstwa 
polskiego, a także m.in. podjęcie studiów w języku polskim zarówno w WSIiZ, jak i w innych polskich uczelniach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu 
obcokrajowców, renomę za granicą oraz szeroką własną ofertę kształcenia na wielu różnych kierunkach studiów, 
zarówno w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, społecznych, jak i humanistycznych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzjami nr 13/DWM/2016, 17/DWM/2018 i 13/DWM/2020 
nadał WSIiZ uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach 
zaawansowania językowego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. CKiJP prowadzi kursy 
kultury i języka polskiego dla cudzoziemców w dużym wymiarze godzin dydaktycznych.

Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego
Zadaniem Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego jest wykorzystanie szeroko pojętej Nauki realizowanej 
w ramach Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w Biznesie – działalności komercyjnej. 

Głównym nurtem działalności Centrum jest projektowanie i wdrażanie nowoczesnego wzornictwa oraz 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych wśród naszych partnerów biznesowych. Centrum realizuje projekty 
badawczo-rozwojowe, a także stara się wyznaczać nowe kierunki we wzornictwie przemysłowym i użytkowym.

Zespół Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego jest interdyscyplinarny. Należą do niego osoby będące 
projektantami, zajmujące się drukiem trójwymiarowym, digitalizacją rzeczywistości, wirtualną rzeczywistością, 
realizacją obrazu, komunikacją wizualną, brandingiem, badaniami naukowymi z obszaru nauk społecznych 
i mediów. Szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji pozwala na nieszablonowe podejście do realizowanych 
usług i projektów, przy jednoczesnym dokładnym dopasowaniu do otaczającej nas rzeczywistości.

LABORATORIA  
BADAWCZE  
i DYDAKTYCZNE
Wykorzystywane w procesie kształcenia, w badaniach naukowych 
oraz w działalności komercyjnej Kolegium

Labortorium Rzeczywistości Wirtualnej 
i Przetwarzania Obrazu
Powstało jako odpowiedź na coraz większe zainteresowania na rynku 
komercyjnym i edukacyjnym zagadnieniami związanymi z tworzeniem 
grafiki komputerowej, światów wirtualnych i poszerzonej rzeczywistości.

Głównym celem istnienia laboratorium jest wytwarzanie skomplikowanych scen trójwymiarowych, realizowanie 
animacji oraz postprodukcji z zakresu ruchomego obrazu. Dodatkowo laboratorium przygotowane jest do 
wspierania procesów rapid prototyping oraz zagadnień związanych z użyciem druku 3d w życiu codziennym 
(i jego upowszechnianiem). Wyposażone jest w drukarki LPD Zortrax M200 i M300, a także drukarkę 3DP 
Z-Corporation Z200. Wykorzystywane technologie pozwalają na wykonywanie skomplikowanych prototypów, 
mniej zaawansowanych druków medycznych, makiet architektonicznych, produkcji elementów out-of-stock. 
W Labortorium znajduje się tracker do skanowania trójwymiarowego obiektów dużych – Faro Focus 3D, a także 
skaner światła strukturalnego Shining 3D (do obiektów średnich i małych). W ramach działań realizowanych 
przez Laboratorium wykonywane są video mappingi, rejestracja obrazu w technologii 360, przygotowywanie 
aplikacji i pokazów VRowych, a także produkcja wideo i animacji. Wśród realizowanych projektów znajdują 
się między innymi Wirtualne Muzea Podkarpacia.  

Kontakt: Łukasz Bis lbis@wsiz.edu.pl
Budynek Centrum Edukacji Międzynarodowej

mailto:lbis%40wsiz.edu.pl?subject=
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Laboratorium okulografii 
(Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej)
Uczelnia dysponuje stanowiskiem badawczo-pomiarowym wykorzystywanym 
do prowadzenia badań okulograficznych na materiałach wizualnych. 
Laboratorium to jest wyposażone w okulograf Tobii T60. Okulograf Tobii 
Pro T60 wraz z oprogramowaniem Tobii Studio jest jednym z najbardziej 
popularnych systemów do badań okulograficznych stosowanych zarówno 
w procesie projektowania stron internetowych, interfejsów, jak i analizy obrazów.

System składa się z 17 calowego monitora, w który wbudowane są narzędzia pomiarowe, kamera oraz głośniki. 
Pozwala to na wykorzystanie metody eyetrackingu w prosty i automatyczny sposób, a jednocześnie respondent nie 
ma świadomości przeprowadzanego badania (narzędzia pomiarowe ukryte są w obudowie urządzenia). Dzięki 
temu możliwe jest rzetelne i obiektywne wykonanie badania (respondent nie udaje swoich reakcji, zachowuje 
się naturalnie myśląc, że przegląda treści na zwykłym monitorze). 

Eyetracking polega na śledzeniu ruchów gałek ocznych respondenta, mierzenia czasu jego [respondenta] 
skupienia na konkretnych elementach, określania przebytej drogi pomiędzy poszczególnymi elementami (fiksacji) 
interfejsu/strony internetowej/obrazu. Posiadany przez Uczelnię eyetracker wymaga jedynie kilkusekundowej 
kalibracji przed badaniem, co umożliwia sprawne i szybkie prowadzenie badań na dużych grupach docelowych. 

Duża swoboda ruchów głowy podczas badania pozwala badanemu na naturalne zachowanie, nie jest on 
zmuszony utrzymywać swojej twarzy bezpośrednio przed monitorem. Jednocześnie wbudowana kamera 
rejestruje mimikę, wyraz twarzy respondenta, co również można korelować z odbieranymi treściami (na poziomie 
emocjonalnym). Wbudowany mikrofon oraz głośniki pozwalają na rejestrację wrażeń głosowych, a także na 
komunikację pomiędzy respondentem a opiekunem badań.

Eyetracker Tobii Pro T60 charakteryzuje się dużą dokładnością i kompensacją ruchów głowy. Pozwala także 
na udział w badaniu szerokiej grupie osób – bez znaczenia jest tutaj zarówno kolor skóry, pochodzenie, wiek, 
noszone okulary korekcyjne czy kolor samych oczu.

Laboratorium to jest wykorzystywane do prowadzenia badań przez zespoły badaczy pracujące w ramach 
Kolegium, a także komercyjnie – na potrzeby otoczenia gospodarczego i realizowanych w tym sektorze projektów.

Kontakt: Łukasz Bis lbis@wsiz.edu.pl
Budynek Centrum Edukacji Międzynarodowej

Cyfrowe Laboratorium Językowe
Zajęcia na kierunku Filologia WSIiZ, m.in. Phonetics, Listening & Speaking oraz Translation, prowadzone są 
w specjalistycznym Cyfrowym Laboratorium Językowym, gdzie studenci ćwiczą za pomocą specjalnego opro-
gramowania fonetykę, korygują własne błędy, a także wykonują zadania językowe ważne w zawodzie tłumacza.

Kontakt: Agnieszka Gernand agernand@wsiz.edu.pl
Kampus w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2

mailto:lbis%40wsiz.edu.pl?subject=
mailto:agernand%40wsiz.edu.pl?subject=


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. 17 866 11 11, fax 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

wsiz.edu.pl
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