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pokój RA 27

Chyba nie będzie przesadą, jeśli uznamy, że to serce uczelni. To 
właśnie w dziekanacie załatwisz większość studenckich spraw:

Jak działa nasza biblioteka?

Aby pożyczyć książki w bibliotece lub korzystać z nich w czytel-
ni, musisz wcześniej zamówić je przez katalog online. W tym 
miejscu zachęcamy do pobrania na telefon wygodnej aplikacji 
WSIiZ Rzeszów. Dzięki niej szybko i wygodnie sprawdzisz 
dostępność potrzebnych książek, zamówisz je lub zarezerwu-
jesz. Musisz tylko pamiętać swoje dane do logowania:
numer albumu + hasło.
Standardowo możesz pożyczyć do 10 książek, chociaż limit ten
można w razie potrzeby zwiększyć. Za pośrednictwem interne-
towego systemu możesz także przedłużyć termin wypożycze-
nia książki o kolejny miesiąc.

pokój RA22 (Rzeszów)
pokój KM23 (Kielnarowa)

Każdy rok i kierunek studiów 
ma w dziekanacie swojego 
opiekuna. Dzięki takiej zasa-
dzie możesz kierować się 
zawsze do tej samej, konkret-
nej osoby! Przyznasz, że to 
spore ułatwienie? 

Godziny pracy biblioteki
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 8.00 – 14.00
niedziela: nieczynne
w okresie lipiec – wrzesień
biblioteka jest nieczynna 

Godziny pracy dziekanatu:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 11.00 – 15.00
sobota (zjazdowa): 8.00 – 14.00
niedziela: nieczynne 
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Kontakt:
Dominika Niećko — Kierownik Sekcji
tel.: +48 17 866 13 03
Anna Chmiel — tel.: +48 17 866 14 75
Michalina Mróz — tel.: +48 17 866 14 75 

Kontakt:
tel.: +48 17 866 11 57
e-mail: rozwoj@wsiz.edu.pl

Godziny otwarcia:
wtorek – piątek: 11.00–15.00,
w soboty: 8:00–14:00;

To tutaj będziesz składać wszelkie wnioski dotyczące 
stypendiów oraz otrzymasz o nich wszystkie informacje.

To miejsce, w którym możesz nauczyć się większej asertywności, kontroli nad emocjami i odpo-
wiedniego sposobu motywowania się do różnych zadań. To tutaj uzyskasz wsparcie w walce
z osobistymi problemami, ale także zrobisz coś dla swojego ciała i zdrowia oraz rozwiniesz kompe-
tencje zawodowe. W ACROiP czekają na Ciebie cztery strefy, z których możesz skorzystać:
•  Strefa Rozwoju Osobistego
•  Strefa Pomocy Psychologicznej
•  Strefa Profilaktyki Zdrowotnej
•  Strefa Psychologii w Zarządzaniu 

pokój RA218 

pokój RA27/2 (wewnątrz dziekanatu w Rzeszowie)
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Kontakt:
tel.: +48 17 866 11 04
e-mail: bon@wsiz.edu.pl

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 warunków do pełnego uczestnictwa studentów 
niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. 
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Studenci posiadający orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności proszeni są o przeka-
zanie kopii orzeczenia do Dziekanatu lub 
Sekcji ds. stypendiów.�

pokój RA��� �
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Stypendium – to sposób, by studiować za darmo. We WSIiZ możesz starać się o kilka 
stypendiów: stypendium Rektora, stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, stypen-
dium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych – i co ważne, otrzymanie jedne-
go nie wyklucza korzystania z innych. Jest o co powalczyć, zobacz:
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Aby się o nie ubiegać musisz:
ZAPAMIĘTAJ TE TERMINY: 

 Zaliczyć semestr nauki,
 Uzyskać średnią arytmetyczną min. 3,5 
(oczywiście im wyższa średnia z semestru, tym 
większe szanse),
 Zaliczać w pierwszym terminie (dopusz-
czalna jest tylko jedna poprawka w ciągu roku),
 Mile widziana dodatkowa działalność 
naukowa, artystyczna lub sportowa.

Do 30 września - masz czas, by złożyć wnio-
sek, jeśli starasz się o stypendium na semestr 
zimowy,
Do 28 lutego - jeśli starasz się o stypendium 
na semestr letni,
Do 30 marca – wnioski składają studenci 
przyjęci na studia w semestrze letnim. 
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DO KIEDY?

Do 30 września musisz zgłosić 
swoją kandydaturę. 

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ TO STYPENDIUM? 

 Zaliczyć poprzedni rok studiów,
 Uzyskać wpis na kolejny rok studiów w danym 
roku akademickim,
 Wykazać znaczące osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe. 
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Możesz się o nie starać już od 1 semestru. Warun-
kiem jest nieprzekroczenie kwoty 1 051,70 zł netto 
dochodu na osobę w rodzenie. 

WŻ

Dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, których odległość 
od miejsca stałego zamieszkania do uczelni wynosi co najmniej 50 km. 

O dodatek możesz ubiegać się jeśli 
dochód w rodzinie studenta nie prze-
kracza 1051,70 zł netto. Nie ma nato-
miast znaczenia, czy mieszkasz w domu 
studenckim, czy wynajmujesz pokój. 

Szczegóły w regulaminie stypendialnym dostępnym na stronie www.wsiz.edu.pl w zakładce STYPENDIA

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
DO 28 LUTEGO — termin składania wnio-
sków na semestr letni.
DO 30 MARCA — dla studentów nowo 
przyjętych na semestr letni.
DO 30 CZERWCA — na semestr zimowy 
danego roku akademickiego.
DO 15 PAŹDZIERNIKA — w przypadku 
studentów przyjętych do WSIiZ na semestr 
zimowy danego roku akademickiego.

Może się o nie ubiegać student z tytułem niepełno-
sprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwe-
go organu.

ZAPAMIĘTAJ TE TERMINY
DO 28 LUTEGO — termin składania wniosków 
na semestr letni.
DO 30 CZERWCA — na semestr zimowy 
danego roku akademickiego.
DO 15 PAŹDZIERNIKA — w przypadku studen-
tów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy 
danego roku akademickiego.

DO 30 MARCA — dla studentów nowoprzyjętych na 
semestr letni gdy niepełnosprawność powstała
w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodo-
wego, student może otrzymać świadczenie dodat-
kowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych 
kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia 
lub jednolitych studiach magisterskich ) tj. łącznie 
przez okres do 12 semestrów.



PA
TE
S

ZA

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,
 10 godzin bezpłatnych konsultacji ze specjalista-
mi Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ, doty-
czącej rozwinięcia koncepcji biznesowej — biznes planu,
 Pierwszeństwo w wyborze promotora. 

Przeznaczone są dla studentów studiów 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? DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Zapomoga może być przyzna-
na studentowi, który znalazł 
się przejściowo w trudnej 
sytuacji życiowej. Student 
może otrzymać zapomogę 
dwa razy w roku akademic-
kim. 

Zapomogę przyznaje się na pisemny 
wniosek studenta. Składając wniosek, 
student ma obowiązek udokumentować 
okoliczności stanowiące podstawę wnio-
sku. Wniosek o zapomogę należy złożyć 
w Dziekanacie w ciągu dwóch miesięcy 
od wystąpienia okoliczności stanowią-
cych podstawę wniosku.
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TERMINY
PODSTAWOWE

TERMINY
POPRAWKOWE

TERMINY
WARUNKOWE

WAKACJE
I PRAKTYKI
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Dni wolne od zajęć dydaktycznych bez obowiązku ich odrabiania:
 05.10.2022 r. - Inauguracja roku akademickiego.
 31.10.2022 r.
 02.05.2023 r. �

*

*

*

*nie dotyczy 1 semestru studiów stacjonarnych - termin rozpoczęcia zajęć studiów: I stopnia 07.10.2022 r.; II stopnia 08.11.2022 r.

*studenci 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia kończą zajęcia do 01.02.2023 r.

*nie dotyczy egzaminów z zakresu przedmiotów PNJA i PNJO na kierunku Filologia - obowiązuje termin 30.09.2023 r.
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01.10.2022 r. – 26.02.2023 r.

27.02.2023 r. – 30.09.2023 r.

01.08.2023 r. – 30.09.2023 r.�
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Podczas tych zajęć będziesz 
wchodzić w interakcję z prowa-
dzącym, wykonywać zadania, 
brać udział w dyskusjach.

To specyficzna forma kształce-
nia, w której to właśnie studenci 
muszą wykazywać się twórczym 
myśleniem, zaangażowaniem, 
kreatywnością oraz wiedzą.

To zajęcia podobne do ćwiczeń, ale odbywa-
ją się w mniejszych grupach i specjalnych 
pomieszczeniach - laboratoriach. Nie daj się 
zwieść pierwszemu wrażeniu - niekoniecz-
nie chodzi o salę wypełnioną przyrządami 
medycznymi czy naczyniami chemicznymi. 
Jest to pojęcie szersze. Większość studen-
tów zwykle korzysta z laboratoriów kompu-
terowych.

To forma zajęć, która najbardziej kojarzy się 
z uczelnią. Podczas wykładów studenci 
poznają najważniejsze kwestie teoretyczne 
omawianych zagadnień. Warto na nie 
chodzić - to właśnie z treści poruszanych 
podczas nich, później zdaje się egzamin.

Lab
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Uczelnia to nie to samo, co szkoła średnia – zmie-
niasz nie tylko miejsce nauki, nauczycieli i znajo-
mych, ale też stajesz się częścią społeczności akade-
mickiej (jeszcze raz gratulujemy!). Co musisz 
wiedzieć, żeby DAĆ RADĘ? Poniżej mały zbiór pojęć, 
które będą towarzyszyć Ci przez najbliższe kilka lat.�

We WSIiZ funkcjonują cztery kolegia. Każdym z nich kieruje Dziekan, a za realizację poszcze-
gólnych kierunków studiów odpowiedzialni są Prodziekani. Poniżej, dla ułatwienia, najważ-
niejsze informacje i dane kontaktowe dotyczące każdego z czterech kolegiów WSIiZ.  �
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KOLEGIUM 
MEDIÓW

I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ�

dr hab. 
Sławomir 

Gawroński, prof. 
WSIiZ

sgawronski@wsiz.edu.pl 

mwrzesien@wsiz.edu.pl 

 
agemzik@wsiz.edu.pl 

 
zniziol@wsiz.edu.pl 

dr inż. Mariusz 
Wrzesień 

dr Agata
Gemzik-Salwach 

dr hab. inż.
Zofia

Nizioł-Łukaszewska,
prof. WSIiZ 

KOLEGIUM
INFORMATYKI
STOSOWANEJ 

KOLEGIUM
ZARZĄDZANIA 

KOLEGIUM
 MEDYCZNE �

Grafika
komputerowa

i produkcja
multimedialna

Projektowanie
graficzne

Dziennikarstwo
i komunikacja

społeczna
 Media cyfrowe

i komunikacj
wizerunkowa 

Filologia �

dr Patrycja Longawa �

dr Barbara Przywara 
 
bprzywara@wsiz.edu.pl

 
rwisz@wsiz.edu.pl 

plongawa@wsiz.edu.pl 

dr Roman Wisz 

Informatyka 

Informatyka
ścieżki anglojęzyczne �

dr inż. Janusz Kolbusz �

dr inż. Janusz Korniak 

dr inż. Agata Szmulik 

dr Kateryna
Lysenko-Ryba 

dr Joanna Podgórska 

dr Izabela Cichocka 

 jkolbusz@wsiz.edu.pl 


jkorniak@wsiz.edu.pl 

icichocka@wsiz.edu.pl 

jpodgorska@wsiz.edu.pl 

klysenko@wsiz.edu.pl 

aszmulik@wsiz.edu.pl Psychologia
w zarządzaniu   

Logistyka
 

Zarządzanie
 

Ekonomia
ścieżki anglojęzyczne 

Zarządzanie
ścieżki anglojęzyczne �

Fizjoterapia
  

Kosmetologia
 

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo 
ścieżki anglojęzyczne �

Dr n. med. Marzena 
Mańdziuk

 mgr Małgorzata Sokół 

mgr Katarzyna
Wyczarska-Dziki

mgr Patrycja Trojnar 

 mmandziuk@wsiz.edu.pl
 

msokol@wsiz.edu.pl 

 
kdziki@wsiz.edu.pl

ptrojnar@wsiz.edu.pl 
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Należy je przede wszystkim uiszczać terminowo.
W przypadku niedokonania wpłat w terminach 
naliczane będą odsetki. Ponadto student, który 
zalega z zapłatą 2/5 czesnego za dany semestr lub 
na dzień 15 lutego 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

Chyba najważniejsze, internetowe miejsce dla każde-
go studenta WSIiZ. To właśnie za pośrednictwem WU 
sprawdzisz swój podział godzin, oceny, kwestie finan-
sowe i sylabusy. Wystarczy jako login wpisać literę „w”, 
a następnie numer albumu. Dla numeru albumu 
12345 loginem będzie w12345. Domyślne hasło do 
konta to numer PESEL. 

Wir

To tutaj załatwisz sprawy związane z opłacaniem 
czesnego. Wygodnie zrobisz to drogą elektroniczną 
przez Wirtualną Uczelnię. W zakładce „Kwestura” 
sprawdzisz: podstawowe informacje dotyczące 
płatności: numery subkont, wysokość należności, 
ewentualne zaległości w płatnościach.  

Kwer
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DOBRZE WIEDZIEĆ

Ucz się, wykorzystując nowoczesną technologię i narzędzia 
elektroniczne umożliwiającą kształcenie na odległość. 
Zdobywaj wiedzę, sięgaj po przygotowane przez Uczelnię 
kursy i szkolenia - bez potrzeby wychodzenia z domu. 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 
początku istnienia z powodzeniem wdraża systemy e-lear-
ningowe, które dają wiele dodatkowych możliwości, by 
zdobywać i poszerzać wiedzę w trakcie studiów. Kształce-
nie w oparciu o kursy e-learning odbywa się pod kontrolą 
doświadczonych nauczycieli akademickich.�

E-e

Leg
Legitymacja uprawnia nie tylko do licznych 
zniżek np. na bilety, ale także pozwala korzystać 
z uczelnianych komputerów. Wystarczy włożyć 
kartę do czytnika - system automatycznie 
rozpozna Użytkownika, a potem wpisać hasło 
(domyślnie jest nim numer PESEL właściciela). 

Tzw. „zerówka” – egzamin, do które-
go możesz przystąpić zanim na 
dobre rozpocznie się sesja egzami-
nacyjna. Datę „zerówki” ustala wykła-
dowca, a samo przystąpienie nie jest 
obowiązkowe. Jeśli jednak uda się 
zdobyć pozytywną ocenę, zyskujesz 
więcej czasu na przygotowanie się 
do innych egzaminów.  

Ter
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Pierwsza litera typu studiów
(L - licencjackie, M - magisterskie)

Skrót nazwy
kierunku

Rodzaj strudiów
(D - dzienne, Z - zaoczne)

LKoD �

IID – inżynierskie, Informatyka, dzienne  
IIZ – inżynierskie, Informatyka, zaoczne  
ILD – inżynierskie, Logistyka, dzienne 
ILZ – inżynierskie, Logistyka, zaoczne  
LGD – licencjackie, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, dzienne  
LGZ – licencjackie, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, zaoczne  
LJD – licencjackie, Filologia, dzienne  
LJZ – licencjackie, Filologia, zaoczne
LKcD – licencjackie, Komunikacja cyfrowa, dzienne 

Każdy kierunek na naszej uczelni ma swój skrót.  Znając go o wiele łatwiej będzie Ci odczytywać informacje przekazy-
wane przez �anie z dziekanatu� czy te zamieszczane na �irtualnej �czelni.�

LKcZ – licencjackie Komunikacja cyfrowa, zaoczne    
LKoD – licencjackie, Kosmetologia, dzienne  
LKoZ – licencjackie, Kosmetologia, zaoczne  
LPD – licencjackie, Psychologia w zarządzaniu, dzienne  
LPiD – licencjackie, Pielęgniarstwo, dzienne  
LPiZ – licencjackie, Pielęgniarstwo, zaoczne  
LZaD – Licencjackie, Zarządzanie, dzienne  
LZaZ – licencjackie, Zarządzanie, zaoczne 
MFzZ – magisterskie, Fizjoterapia, zaoczne  �

DOBRZE WIEDZIEĆ



Adresy e-mail pracowników
i studentów WSIiZ tworzone są 
według jednego klucza. Jego 
znajomość to kolejna ważna 
rzecz, którą warto sobie zapa-
miętać, bo przyda Ci się 
nieraz!  �

Chcesz napisać e-mail do wykładowcy, opiekuna czy kogoś z pracowników? Wiesz już jak 
znaleźć właściwy adres e-mail (oczywiście jeśli znasz godność tej osoby), ale czy wiesz, jak 
zrobić to z zachowaniem zasad dobrego wychowania i uczelnianego savoir vivre? Masz 
wątpliwości? Zapamiętaj:  

����r�����������e�����
ZAA
 

nazwisko
(bez polskich znaków)

pierwsza litera imienia

@

domena uczelni: 
wsiz.edu.pl,

np. akowalski@wsiz.edu.pl

+

+

+err
e��������

Przyjętą formą grzecznościową są na Uczelni zwroty: 

Szanowna Pani Profesor/Doktor/Magister oraz Szanowna Pani/Szanowny Panie.*  
*Warto wcześniej zadać sobie trochę trudu i sprawdzić tytuł naukowy lub stanowisko/funkcję 
osoby, do której kierujesz wiadomość e-mail. Aktualnie informacje znajdziesz na 
www.wsiz.edu.pl �

 Każdego e-maila do pracownika uczelni należy rozpoczynać w ten sposób i kończyć 
słowami: Z poważaniem lub Z szacunkiem oraz podpisać się imieniem i nazwiskiem (sym-
bol grupy i kierunku też się przyda). 

P.S. W bardzo złym tonie jest wysyłanie maila z załącznikiem 
bez treści informującej, co zawiera załączony plik. �

(IOS) — Student może złożyć wniosek o indywidualną organizację studiów, która polega na 
zwolnieniu z uczestnictwa z wybranych lub wszystkich form zajęć. Wniosek trzeba złożyć 
nie później niż do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Zgodę na IOS wyraża każdy prowadzący 
dany przedmiot w formie pisemnej lub mailowej na odpowiednim wniosku, który student 
otrzyma w Dziekanacie. Także nauczyciel akademicki ustala warunki zaliczenia danego 
przedmiotu realizowanego w ramach IOS.
Indywidualna organizacja studiów udzielana jest na okres jednego semestru i podlega 
opłacie. Otrzymanie zgody na IOS nie zwalnia studenta z terminowego zaliczania przed-
miotów, w terminach ustalonych dla danej grupy studentów, zgodnie z harmonogramem 
zajęć.

O odbywanie studiów według indywidual-
nego planu studiów mogą ubiegać się 
studenci, którzy ukończyli pierwszy 
semestr studiów oraz osiągnęli średnią 
ocen za studia w wysokości co najmniej 4,5. 

Przez cały rok akademicki wykładowcy 
mają wyznaczone godziny konsultacji 
dla studentów. Warto z tego korzystać, 
żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości 
przed egzaminem, a nie po fakcie. 

Dbamy o to, aby w budynkach uczelni było wszystko, czego na co 
dzień potrzebują studenci.  

lunch bar – a w nim codzienne inne 
zestawy obiadowe, desery, pyszna kawa, 
dania vege, przekąski, sałatki i coś na 
szybko: frytki, burgery, kanapki,  

Taberna pod sosnami – karczma z pysz-
nym jedzeniem działająca przy kampu-
sie w Kielnarowej,

���I�����N�

automaty z przekąskami i napojami,

informacyjne tablice interaktywne, 

Read&Relax Room – pokój, w którym 
możesz odpocząć, poczekać na 
zajęcia, poczytać,

bezpłatny parking.

DOBRZE WIEDZIEĆ
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W naszych
kampusach
jest wszystko,
czego potrzebują
studenci

Zajęcia odbywają się nie tylko w głównej 
siedzibie uczelni przy ul. Sucharskiego 2 
w Rzeszowie, ale także w naszym kampu-
sie w Kielnarowej. Dla ułatwienia przygo-
towaliśmy małą ściągę. Znając skróty doty-
czące oznaczenia budynków i sal, (które 
znajdziecie m.in. w planie zajęć) z łatwo-
ścią odnajdziecie się na uczelni już po kilku 
dniac��  �

Bezpłatne wifi

Bary

Duże parkingi

Punkty ksero

WAŻ
RA – widzisz taki skrót? Kieruj się na Rzeszów! To 
oznaczenie zarezerwowane dla głównego budynku 
WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.  

RB – jeśli widzisz taki skrót na rozkładzie zajęć 
oznacza to, że odbywają się one w Akademickim 
Liceum Ogólnokształcącym - ALO, które sąsiaduje
z głównym budynkiem WSIiZ w Rzeszowie. 
�okładny adres to A. Kopaczewskiego 2. �

...c�������������W�����

K – to skrót od kampusu w Kielnarowej i oznacza, że 
tam odbędą się Twoje zajęcia/wykłady/ćwiczenia.  

Kampus w Kielnarowej ma też dodatkowe ozna-
czenia: KA, KM, KD, KE. Po prostu zapamiętaj: jeśli 
oznaczenie ma na początku literę K – to dotyczy 
kampusu Kielnarowej. Prawda, że proste?  

KA i KM - budynek dydaktyczny
KD -  hala sportowa
KE - Akademik

Siłownia

SPA     

Bezpłatne Wi-Fi

Bary

Karczma

Duże parkingi

Punkty ksero

W naszych
kampusach
jest wszystko,
czego potrzebują
studenci
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Jeśli na co dzień korzystasz z komunikacji miejskiej i na uczelnię 
będziesz dojeżdżać autobusami - to są informacje dla Ciebie:  �

Na uczelnię przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie dojedziesz z centrum miasta 
kilkoma liniami, m.in.: 19, 17, 34, 13. Ale to nie wszystkie możliwe połączenia. Warto 
zapamiętać nazwy przystanków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie z uczelnią: 
Ofiar Katynia Park, Krakowska Szpital, Krakowska Galeria, Mikołajczyka 
Pętla, Ofiar Katynia Galeria, Okulickiego Centrum Handlowe, Ofiar Katynia 
Kładka, Witosa/Solarza, Witosa jednostka wojskowa, Krakowska jednostka 
wojskowa. W wyszukiwaniu połączeń i znalezieniu najlepszej trasy pomoże Ci
z pewnością aplikacja na telefon: mobileMPK oraz myBus. Przyda Ci się ważna 
legitymacja studencka dająca zniżki na bilety MPK.  

Być może część zajęć będziesz mieć zaplanowanych w naszym kampusie
w Kielnarowej (oznaczenie sal w planie zajęć: KA, KM, KD). Jeśli nie 
będziesz dojeżdżać tam samochodem, możesz skorzystać z uczelnianego, 
darmowego autobusu.  

Raz w miesiącu otrzymasz na studencki adres e-mail rozkład jazdy bezpłat-
nej linii autobusowej WSIiZ, wraz z informacjami o miejscach odjazdu
i przystankach. Sprawdzisz to również w aplikacji smartWSIiZ. Dodatkowo 
do Kielnarowej kursuje linia MPK nr 44. Kursy sprawdzisz wygodnie we 
wspomnianej już wyżej aplikacji mobileMPK lub w apce: jakdojade. 

Bez   z 
c z   
W czasie trwania studiów najważniejszą 
aplikacją, która będzie Ci towarzyszyć 
jest smartWSIiZ. W tym miejscu 
znajdziesz wszystkie bieżące informacje: 

· dane dotyczące całego toku studiów, 
· prosty dostęp do aktualnego planu zajęć 
oraz informacje o zmianach,
· rozliczenia – niezbędne informacje o płatno-
ściach i stypendiach, 
· komunikaty m.in. od prowadzących zajęcia 
i opiekunów grup, 
· aktualne informacje o przed-
miotach i ocenach. 

Te c
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Blackboard i moodle  – platfor-
my, na których znajdziesz wszyst-
kie materiały dydaktyczne, z 
każdego przedmiotu. Prowadzą-
cy udostępniają prezentacje, 
zadania i inne treści dydaktyczne, 
które później możesz pobierać i 
uczyć się w dogodnym dla Ciebie 
czasie. 

WEBEX MEET – łatwy i szybki 
dostęp do zajęć online.
Z każdego miejsca można 
uczestniczyć w zajęciach 
rzeczywistych lub później 
odtwarzać zapisane wykłady, 
które znajdziesz też na 
Twoim profilu Wirtualnej 
Uczelni.

Jakdojade rozkład 
jazdy – aplikacja dla 
osób przemieszcza-
jących się komunika-
cją miejską. Miejsce,
w którym bez trudu 
sprawdzisz rozkład 
jazdy. Podróżuj łatwo
i przyjemnie. 

Platforma Rozwoju Kompetencji - 
przeznaczona dla studentów WSIiZ, 
aby wesprzeć ich w zarządzaniu 
ścieżką rozwoju kompetencji 
istotnych podczas planowania 
kariery. Platforma (PRK), pozwoli Ci 
poznać swoje mocne strony, talenty 
i da dostęp do wielu przydatnych 
szkoleń, webinarów podnoszących 
kwalifikacje. PRK znajdziesz po 
zalogowaniu się na Wirtualną 
Uczelnię.   

Aplikacja WSIiZ Rzeszów - 
mPROLIB systemu biblioteczne-
go PROLIB – aplikacja ułatwiają-
ca korzystanie z uczelnianej 
biblioteki. Dzięki niej można 
przeszukiwać cały katalog, 
zamawiać i rezerwować mate-
riały do wypożyczenia oraz 
czytać zasoby biblioteczne, które 
są dostępne online. 

Z pewnością przydadzą Ci się 
także: UBER, BOLT, FREE 
NOW, Too Good To Go.  
Oczywiście każdą z nich 
możesz pobrać na swój telefon 
i mieć je zawsze pod ręką.  

Z NAMI NIE ZGINIESZ



Choć sami skończyliśmy studia już dawno, to 
doskonale pamiętamy stres związany z ich 
rozpoczęciem. Mamy dla Ciebie garść rad, 
które choć trochę pomogą w odnalezieniu 
się w tak nowym, akademickim życiu. Powo-
dzenia!  

Pama
za

Stu

Wykładowca też człowiek, a nasi są 
naprawdę fajni!  Chcesz mieć dobre 
relacje – pamiętaj o wzajemnym 
szacunku.  
Nie bój się pytać – kto pyta nie 
błądzi, a poza tym nie ma głupich 
pytań, jeśli nie znamy na nie odpo-
wiedzi.  �

*
*
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Nie samą nauką student żyje, zwłaszcza ten, który poza wybranym 
kierunkiem studiów ma mnóstwo innych zainteresowań! Wiele
z nich możesz rozwijać angażując się w działalność Samorządu 
Studenckiego, magazynu INTRO, czy należąc do działających na 
uczelni Kół Naukowych. Z kolei fanom aktywności fizycznej pole-
camy, działający przy WSIiZ, Akademicki Związek Sportowy.  

Finansowe Koło Naukowe FLOW

Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

Aviation Management Club

Koło Naukowe "EU Club"

Koło Naukowe  Nowych
Technologii Programistycznych

Koło Naukowe Sztuki
i Malarstwa Cyfrowego

Koło Naukowe Projektowania Gier xDev

Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej

Koło Naukowe RehSCIENCE

Koło Naukowe CHEMIKOS

Koło Naukowe Biotechnologii
Medycznej HELISA

Koło Naukowe Projektowania
Graficznego Drugi Wymiar

Koło Naukowe Fotografii

Koło Naukowe Cosmetic Plants

Koło Naukowe Programowania
i Modelowania Matematycznego

Economic Research Club „Investorical”

Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej

Koło Naukowe Pielęgniarstwa

Koło Naukowe Nowego Marketingu

B1 - Koło Projektowania Plakatu

Multicultural Academic Circle

PO   
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Nie tylko reprezentuje on głos studentów przed 
Władzami Uczelni, ale też czynnie uczestniczy
w organizacji wielu atrakcji: wieczorów gier 
planszowych, karaoke, konkursów, spotkań 
integracyjnych, czy studenckich Kulturaliów. 
Zachęcamy do angażowania się w działalność 
Samorządu Studenckiego, bo jest to doskonała 
okazja do nawiązania przyjaźni i rozwinięcia 
m.in. umiejętności organizacyjnych. �

Jego celem jest wyróżnienie studentów, 
którzy w szczególny sposób odznaczyli się 
na tle społeczności akademickiej WSIiZ, 
poprzez zaangażowanie w działalność 
uczelni, wyniki w nauce, osiągnięcia 
naukowe. W sumie, o tytuł Studenta Roku, 
można zawalczyć w aż 6 kategoriach: 
Sympatyk WSIiZ, Lider, Artysta, Sporto-
wiec, Społecznik, Naukowiec. Samo 
wręczenie tego zaszczytnego tytułu 
odbywa się raz w roku, a wybrani studenci 
otrzymują wartościowe nagrody i pamiąt-
kowe statuetki.

Ten międzynarodowy konkurs talentów na 
stałe wpisał się już w kalendarz imprez 
naszej uczelni. Jest organizowany przez 
Klub Akademicki IQ WSIiZ. Celem konkursu 
jest odkrycie ciekawych osobowości 
scenicznych, osób z talentami artystyczny-
mi lub innymi nadającymi się do publicznej 
prezentacji i zachwycania widzów. 

To zbiór najlepszych, wyselekcjonowanych 
przez dydaktyków WSIiZ, prac studentów
i absolwentów. Prace te stanowią przekrój 
projektów realizowanych w ramach zajęć na 
kierunku Grafika i Produkcja Multimedialna. 
Wybrane w przeglądzie, najlepsze prace 
graficzne, prezentowane są podczas uroczy-
stego wernisażu.

SamS
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PrelPa
Grafi„ee Jak sama nazwa wskazuje, to 

pokój do poczytania i odpo-
czynku, w którym w ciszy
i spokoju, na wygodnych 
fotelach i pufach możesz 
poczytać, powtórzyć materiał, 
poczekać na autobus i zajęcia 
– jeśli akurat trafi się tzw. 
okienko.  �

IN
me

Magazyn internetowy tworzony przez studen-
tów – pasjonatów dziennikarstwa i mediów. 
Koniecznie zajrzyj lub dołącz:
www.intro.media

Miejsce dla studentów, tworzone 
przez studentów. To przestrzeń 
spotkań w podziemiach budynku 
głównego, w której możesz się 
zrelaksować, posłuchać koncertu, 
pośmiać się na stand’upie lub obej-
rzeć spektakl teatralny. W  klubie 
znajdziesz scenę z widownią na 200 
osób (na której możesz wystąpić ze 
swoimi pomysłami), galerię (która 
chętnie wystawi Twoje prace), oraz 
bilard i regał bookcrossingu. Odby-
wają się tutaj liczne spotkania, 
studenckie koncerty, występy, nieco-
dzienne wydarzenia, o których łatwo 
dowiesz się z klubowego Facebooka.  

Program stworzony z myślą o najlep-
szych studentach. Kwalifikacja do 
SoL odbywa się na podstawie wnio-
sków o przyznanie Stypendium 
Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifiko-
wani do najwyższego pułapu 
stypendialnego otrzymują zapro-
szenie do udziału w programie. 
Program gwarantuje m.in. indywidu-
alne wsparcie w rozwoju naukowym 
oraz daje możliwość szlifowania 
umiejętności liderskich poprzez 
udział w specjalistycznych warszta-
tach z przedstawicielami firm o zasię-
gu międzynarodowym. 
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy 
złożyć w Sekcji ds. Świadczeń 
Studenckich wypełnioną i podpisaną 
deklarację uczestnictwa w progra-
mie, otrzymaną wraz z zaproszeniem. 
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Aby legalnie przebywać na terytorium 
Polski, należy w poprawny sposób zalega-
lizować swój pobyt. W Polsce student 
może przebywać na podstawie wizy krajo-
wej (typu D), wydanej na okres maksymal-
nie 1 roku lub na podstawie zezwolenia na 
pobyt czasowy. Takiego zezwolenia udzie-
la się na okres studiów (pierwsza decyzja 
wydawana jest na 15 miesięcy, 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 Obywatel-
skich i Cudzoziemców Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Grun-
waldzkiej 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! 

Podpisując umowę z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia ( jego siedziba mieści się przy 
ul. Zamkowa 8 w Rzeszowie) masz możliwość 
korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium 
RP.   
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Jako student będziesz wpłacać tylko 55,80 zł 
miesięcznie, a w tym znajdziesz rozbudowany 
pakiet świadczeń  medycznych: 
• bezpłatne wizyty u lekarza i bezpłatne zabie-
gi medyczne w polskich  
placówkach medycznych; 
• bezpłatny transport karetką pogotowia
z miejsca wypadku do szpitala; 
• w razie potrzeby, bezpłatny pobyt w szpitalu; 
• zniżki na leki refundowane; 
• możliwość wyrobienia europejskiej karty 
EKUZ, która umożliwia korzystanie z ubezpie-
czenia we  
wszystkich krajach Unii Europejskiej; 
• możliwość korzystania ze wszystkich usług, 
jeszcze przez 30 dni  po rezygnacji z ubezpie-
czenia.
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia 
jest wymagana w procesie wyrabiania Karty 
tymczasowego pobytu.

Nie posiadając tego ubezpieczenia będziesz 
miał bardzo ograniczony dostęp do opieki 
medycznej, a to może skutkować poważniej-
szymi problemami w sytuacjach nagłych. 
Pamiętaj, że zdrowie jest bezcenne!  

Ma na celu wspieranie studentów ze Wschodu, wdrożenie ich w środowi-
sko Uczelni, integrację z polskimi studentami oraz podniesienie kompe-
tencji językowych. 

Mariia KRAVETS
Konsultantka do spraw studenckich 
na ścieżkach anglojęzycznych
e-mail: mkravets@wsiz.edu.pl,
tel.: +48 17 866 12 91,
konsultacje:
poniedziałek - piątek 10.00–12.00
pokój RA226 
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Biuro koordynuje również:

 Program „Buddy”, w którym 
studenci starszych roczników poma-
gają studentom I roku studiów
w czasie ich procesu adaptacji, m.in. 
w: formalnościach związanych
z wyrobieniem ubezpieczenia, legali-
zacją pobytu na terytorium RP, 
otwarciu kont bankowych oraz infor-
mowaniu o obowiązkach na uczelni
i pomoc w rozwiązaniu problemów 
związanych ze studiowaniem.

 Poradnia Adaptacyjna, gdzie 
student może porozmawiać
z pracownikiem uczelni na wszelkie 
nurtujące go tematy. Rozmowy odby-
wają się w języku polskim, ukraiń-
skim, rosyjskim lub angielskim.

 Program Samopomocy 
Studenckiej, w którym studenci 
starszych roczników dokonują nieod-
płatnej korekty językowej prac dyplo-
mowych studentom cudzoziemcom.  

Dmytro SHCHERBAK
Konsultantka do spraw studenckich na 
ścieżkach polskojęzycznych
e-mail: dshcherbak@wsiz.edu.pl,
tel.: +48 17 866 11 69,
konsultacje:
poniedziałek - piątek 10.00–12.00
pokój RA226 
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W ostatnich latach niezwykle rozwinęła się 
oferta gastronomiczna miasta. Miejskie 
żarty głoszą, że Rzeszów kebabem stoi, ale 
na szczęście można tu zjeść smacznie także 
dania vege, włoskie, prawdziwą polską 
kuchnię, coś azjatyckiego i greckiego,
a nawet dania kuchni kresowej. Największy 
wybór restauracji, barów i punktów gastro-
nomicznych znajdziesz przy rzeszowskim 
Rynku. �olecamy! �okochasz od razu!  �

Carpathia Festiwal
Festiwal, którego tradycja sięga 2005 roku. 
Podczas tego wydarzenia występują młodzi
i utalentowani wokaliści oraz zespoły z  całego 
świata. Impreza spodoba się wszystkim słucha-
czom poszukującym nowych brzmień, otwar-
tych na inne kultury oraz poszukujących wscho-
dzących gwiazd muzyki. Odbywa się
w okresie maj – lipiec.   

Kulturalia studenckie 
Obowiązkowa impreza w kalendarzu każdego 
studenta. Odbywa się na przełomie maja
i czerwca. Krótko mówiąc czas zabawy i wolno-
ści. Przez kilka dni studenci mogą uczestniczyć 
w licznych koncertach i rozrywkach oraz 
spędzać świetny czas ze znajomymi. 

Na sportowo
Kryte pływalnie, półmaratony, kilometry ścieżek 
rowerowych, nieźle rozbudowana sieć klubów 
fitness i siłowni, szkoły tańca i sztuk walki, parki 
trampolin, ścianki wspinaczkowe, wrotkarnia, 
wypożyczalnia miejska rowerów i hulajnóg oraz 
skuterów – jeśli tylko kochasz ruch – w Rzeszo-
wie nie zabraknie okazji do aktywności fizycznej. 

Kino czy teatr?
W Rzeszowie działają 4 kina i kilka teatrów  –
z pewnością w ich repertuarze znajdziesz coś 
dla siebie! Biorąc pod uwagę fakt, że legity-
macja studencka daje Ci fajne zniżki na bilety 
– korzystaj i baw się dobrze!  

Rockowa noc
Impreza na dobre wpisała się w kalendarz 
wydarzeń naszego miasta. Odbywa się
w drugiej połowie września. 

Wschód Kultury
Cykl wydarzeń będących owocem współpracy 
miast Polski Wschodniej (Białegostoku, 
Lublina i Rzeszowa) z artystami pochodzący-
mi z  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy. Koncerty, warsztaty kultu-
ralne, wernisaże, pokazy animacji, projekcje 
filmowe, występy taneczne, spektakle teatral-
ne to tylko część atrakcji w ramach tego 
wydarzenia, które odbywa się w czerwcu. 
Wstęp jest bezpłatny.  

Trr

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na uczelni - zaglądaj 
regularnie na nasz portal www.wsiz.edu.pl  
Najnowsze informacje znajdziesz też na uczelnianym profilu na 
Facebooku oraz koncie na Instagramie.  
Całkiem ciekawie jest też na oficjalnym profilu uczelni na TIK TOK-u. fb/WSIiZwRzeszowie ig/wsiiz_rzeszow/ tt/wsiiz_rzeszow 

Rzeszów to bez wątpienia miasto ludzi 
młodych, z wieloma atrakcjami dla nich! 


