
AVIATION MANAGEMENT – odrębna ścieŜka kształcenia na kierunku EKONOMIA 
  
AMBASADOREM SPECJALNO ŚCI JEST LUFTHANSA  
 
Dzięki studiom z zakresu Aviation Management będziesz mógł dołączyć do elitarnego grona 
studentów - jesteśmy czwartą uczelnią w Europie, a jedyną w kraju oferującą taką 
specjalność. 
  
Rynek przewozów lotniczych w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznemu rozwojowi. 
Aby sprostać wymaganiom rynku, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego opracowaliśmy nową specjalność, która w oparciu o podstawową wiedzę z 
dziedziny ekonomii daje takŜe moŜliwość opanowania umiejętności związanych z 
zarządzaniem lotnictwem, w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczych. 
  
  
 
Zdaniem ekspertów: 
  
Urząd Lotnictwa Cywilnego: 
  
Z badań rynku pracy przeprowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika, iŜ w ciągu 
najbliŜszych 10-15 lat wzrośnie zapotrzebowanie na osoby posiadające kompetencje w 
obszarze lotnictwa cywilnego. Przewiduje się, Ŝe w przyszłości będzie brakowało około 25 tys. 
pracowników zatrudnionych na lotniskach w Polsce. 
  
Eurocontrol:  

Z prognoz Eurocontrol (agencja zarządzająca ruchem lotniczym Unii Europejskiej) wynika, iŜ 
ruch na europejskich lotniskach do 2030r. wzrośnie ponad dwukrotnie. Po niebie będzie latać 
ponad 20 milionów samolotów rocznie. W 2009r. porty lotnicze w Unii Europejskiej obsłuŜyły 
ponad 8 milinów startów i lądowań. Za 20 lat ta liczba wzrośnie do ponad 22 milionów. W 
Europie Środkowej, w tym w Polsce, średni wzrost liczby obsługiwanych operacji rocznie ma 
wynosić od 6% do 9%. Obsługa takiego ruchu będzie niemoŜliwa bez rozbudowy lotnisk. W 
Polsce do 2030r. powinno być przynajmniej jedno lotnisko które będzie w stanie obsłuŜyć 
powyŜej 250 tys. startów i lądowań rocznie. 

Airbus:  

Airbus prognozuje, iŜ linie lotnicze w ciągu najbliŜszych 20 lat kupią niemal 25 tys. nowych 
samolotów za $3,1 bln. Liczba samolotów do obsługi ruchu lotniczego w Polsce zwiększy się z 
67 w 2008 r. do 198 w 2028 r. (wzrost o prawie 300%). 

W trakcie nauki zdobędziesz wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz podstawową wiedzę 
społeczną i prawną, a takŜe umiejętności praktyczne umoŜliwiające działalność w obszarze 
szeroko pojętej aktywności gospodarczej w branŜy lotniczej. Zostaniesz przygotowany do 
samodzielnego przeprowadzania analiz, które pozwolą Ci na podejmowanie racjonalnych 
decyzji ekonomicznych w obszarze związanym z branŜą lotniczą. Nauczysz się równieŜ 
rozwiązywania podstawowych problemów ekonomicznych przedsiębiorstw, organizacji i 
instytucji lotniczych. Dzięki znajomości języków obcych oraz wykorzystywaniu narzędzi 
informatycznych będziesz mógł swobodnie poruszać się po międzynarodowym rynku 
lotniczym. 
 



 
Na mocy umowy podpisanej z jednym z największych przewoźników lotniczych w Europie – 
LUFTHANSĄ, w trakcie studiów będziesz kształcić się pod okiem międzynarodowych 
ekspertów z branŜy lotniczej. Weźmiesz równieŜ udział w organizowanych badaniach dla 
sektora lotniczego czy specjalistycznych seminariach i konferencjach oraz nawiąŜesz 
międzynarodowe kontakty, które pomogą Ci we właściwym kształtowaniu swojej ścieŜki 
kariery. Dla najlepszego studenta przewidziano wysokie stypendium! 
  
Po zaliczeniu czterech semestrów studiów wyjedziesz na praktyki organizowane na 
międzynarodowych lotniskach lub w czołowych liniach lotniczych, gdzie zostaniesz w 
praktyce zaznajomiony z zarządzaniem liniami i portami lotniczymi. Po powrocie będziesz 
realizować pracę licencjacką z zakresu objętego specjalnością. 
  
W ramach specjalności wszystkie przedmioty realizowane są w języku angielskim. Zajęcia 
specjalnościowe będą prowadzone przez międzynarodowych specjalistów z branŜy lotniczej. 
  

W programie studiów m. in.: 

• Aviation Management and Policy, 
• Aviation Law and Organization, 
• Airline Network Management, 
• Airport Management, 
• Airline Sales and Yield Management, 
• Ground Service, 
• Air Navigation and Aircraft Operation, 
• Cargo Management, 
• Aviation Marketing. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• managerem ds. projektu w firmach konsultingowych, 
• menager ds. zarządzania zyskiem (dla wybranych tras linii lotniczych), 
• managerem sieci lotniczych (dla wybranych sieci tras lotniczych), 
• pracownik działu kontroli linii lotniczych lub lotniska, 
• manager ds. jakości (obsługa naziemna, firmy związane z działalnością lotniska), 
• pracownikiem działu sprzedaŜy linii lotniczych, 
• specjalistą ds. strategii lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko), 
• managerem ds. operacji w firmach czarterujących samoloty.  

  

A co po studiach? 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł rozpocząć karierę zawodową w branŜy lotniczej o 
międzynarodowym wymiarze. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach 
linii lotniczych lub jako osoba zajmująca się zarządzaniem w portach lotniczych, biurach 
turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego na 
całym świecie. Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą Ci równieŜ na wykonywanie 
zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, 
materialnymi i finansowymi przedsiębiorstw lotniczych oraz do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 



 
ADMINISTACJA 
 
Obecny rozwój nowoczesnych narzędzi administrowania spowodowany jest naszym 
członkostwem w Unii Europejskiej, gdzie prawo nakazuje informatyzację organów 
administracji publicznej. Wskutek tego w istotny sposób zmieniły się i wciąŜ zmieniają 
standardy w polskiej administracji.   
 
Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie moŜe się obejść bez fachowców, 
którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji oraz 
znajomości nowoczesnych technologii. Konieczna jest równieŜ znajomość języka obcego. 
Integracja Polski z UE wymaga zatem wykształcenia specjalistów ds. europejskich, którzy 
będą pracować, według standardów krajów rozwiniętych, na rzecz rozwoju Polski i Europy, 
zarówno w Brukseli czy Strasburgu, jak i w Warszawie lub Rzeszowie. 
  
Naszym studentom oferujemy program studiów dopasowany do standardów unijnych, 
moŜliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych oraz umiejętności 
pozwalających na ich zastosowanie w nowoczesnej administracji. Na wykładach poznasz 
"tradycyjne" zagadnienia, takie jak kompetencje organów administracji oraz zasady 
postępowania administracyjnego. Z kolei ćwiczenia poświęcone będą kształtowaniu 
umiejętności potrzebnych w pracy urzędnika. Poza tym, studiując w WSIiZ, moŜesz juŜ w 
trakcie studiów nauczyć się współczesnych narzędzi komunikacyjnych, tym samym 
zwiększając swoją atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy. 
  
Pełna informatyzacja współczesnej administracji sprawia, Ŝe kierunek ten powinny prowadzić 
uczelnie, które mają w tej dziedzinie doświadczenie i moŜliwości. WSIiZ, lider informatyki, 
jest z pewnością słusznym wyborem. 
  

 studia I stopnia - 6 semestrów licencjackie 

 specjalności: 

• administracja bezpieczeństwa publicznego 
• gospodarka nieruchomościami – odrębna ścieŜka kształcenia 
• administracja ochrony środowiska 
• gospodarka i administracja publiczna 
• skarbowość i podatki 
• zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

studia II stopnia - 4 semestry 

magisterskie 
  

specjalności: 

• administracja rządowa i samorządowa 
• administracja transgraniczna 
• administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 
• e-administracja 



 

W programie studiów m.in.: 

• postępowanie administracyjne 
• prawo administracyjne 
• prawo pracy i urzędnicze 
• prawo gospodarowania nieruchomościami 
• prawo cywilne 
• strategie rozwoju regionalnego 

 A co po studiach? 

Dzięki studiom z zakresu administracji będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w 
strukturach administracji rządowej i samorządowej. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• członkiem menedŜmentu firm funkcjonujących w UE, 
• pracownikiem instytucji i agend UE, 
• pracownikiem administracji rządowej i samorządu terytorialnego (urzędy skarbowe, 

izby skarbowe, urzędy wojewódzkie i gminne, starostwa powiatowe), 
• ekspertem ds. podatków, 
• doradcą finansowym w przedsiębiorstwie, 
• pracownikiem słuŜb dyplomatycznych, 
• pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, 
• specjalistą ds. administracji publicznej, 
• starszym inspektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• pracownikiem instytucji pozarządowych, 
• pracownikiem administracji specjalnej, 
• pracownikiem struktur zespolonych słuŜb, inspekcji i straŜy, jak Policja Państwowa, 

Państwowa StraŜ PoŜarna, a takŜe struktur administracji niezespolonej, 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, jak śandarmeria 
Wojskowa, StraŜ Graniczna, 

• pracownikiem administracji prywatnej, 
• pracownikiem placówek kulturalnych, 
• pracownikiem organów partii politycznych, 
• ekspertem w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich 

organami. 



BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
 
WSIiZ jako pierwsza i jedyna uczelnia w południowo-wschodniej Polsce otrzymała 
uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku. 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych 
specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiąŜą ze słuŜbami 
mundurowymi, ale równieŜ stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w 
zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania 
zagroŜeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów 
gospodarczych. 
 

Wypowiedź eksperta 

„Niewątpliwie terroryzm stał się jednym z głównych zagroŜeń dla cywilizacji w XXI wieku. 
Po ataku na WTC w Nowym Jorku i inne cele 11 września 2001 roku, pojęcie globalnego 
terroryzmu na stałe weszło do naszego słownika. Świat stanął przed potrzebą wspólnej walki 
z tym zjawiskiem. Utworzono wspólną koalicję antyterrorystyczną oraz szereg instytucji 
rządowych i naukowo-badawczych, które włączyły się do walki z terroryzmem. RównieŜ i w 
WyŜszej Szkole Informatyki i Zarządzania utworzono Centrum Studiów nad Terroryzmem, 
które zamierza czynnie uczestniczyć w zapobieganiu aktom terroru. Centrum poprzez 
organizowanie szeregu spotkań, wykładów i szkoleń prowadzonych przez osoby 
specjalizujące się w tematyce terroryzmu, ekspertów ze świata polityki i nauki, osób 
związanych ze słuŜbami mundurowymi pragnie dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy, 
uświadamiać o zagroŜeniach bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, szkolić z zakresu 
zapobiegania tego typu niebezpieczeństwom, a takŜe wywoływać dyskusję na tematy 
dotyczące zagroŜeń asymetrycznych współczesnego świata”. 

gen. bryg. rez. dr inŜ. Tomasz Bąk, Dyrektor Centrum Studiów nad Terroryzmem 

  
 
Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw 
człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur 
zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania 
bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje równieŜ 
interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z uŜyciem narzędzi, a takŜe 
wyszkolenia strzeleckiego. 
  

Wypowiedź studenta 

Wybrałem studia w WSIiZ, poniewaŜ, to jedyna uczelnia w naszym województwie, która ma 
tak bogatą ofertę kształcenia na kierunkach multidyscyplinarnych. Studiuję na specjalności 
zarządzanie kryzysowe. To wspaniale, Ŝe nie musze wyjeŜdŜać, aby rozwijać swą wiedzę w 
dziedzinie, która mnie od zawsze interesowała. Dla studentów czekają miłe niespodzianki: 
obozy szkoleniowe, specjalistyczne kursy i moŜliwość brania udziału w róŜnych 
inicjatywach. Obecnie pełnię obowiązki starosty, ale przede wszystkim jestem członkiem koła 
naukowego działającego przy Centrum Studiów nad Terroryzmem, przez co mam okazje 
uczestniczyć w warsztatach, seminariach, badaniach, poznawać elementy taktyki i narzędzia 
walki z tym zagroŜeniem. Uczelnia daje duŜe moŜliwości, Ŝyczliwość wykładowców 
natomiast sprawia, Ŝe studia w WSIiZ są ogromną przyjemnością, a poprzez innowacyjne 



podejście w dydaktyce pozwalają juŜ w trakcie studiów zdobywać cenne doświadczenie 
zawodowe. 

Paweł Skoczowski, student II roku 

  

studia I stopnia - 6 semestrów 

specjalności: 

• antyterroryzm 
• bezpieczeństwo i porządek publiczny 
• bezpieczeństwo systemów informatycznych 
• zarządzanie kryzysowe 
• ochrona informacji niejawnych  

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• policjantem, 
• Ŝołnierzem, 
• funkcjonariuszem innych słuŜb mundurowych: StraŜy Granicznej, SłuŜby Więziennej, 

StraŜy Miejskiej, SłuŜby Celnej itp., 
• funkcjonariuszem słuŜb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu itp., 
• pracownikiem agencji ochrony, 
• pracownikiem agencji detektywistycznej ,informatykiem - ekspertem w zakresie 

bezpieczeństwa danych, 
• specjalistą ds. systemów bezpieczeństwa, 
• pracownikiem administracyjnym ds. ochrony danych i informacji niejawnych, 
• pracownikiem jednostek administracyjnych słuŜ państwowych odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo państwa. 



DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
 
To kierunek wymarzony dla osób interesujących się mediami, komunikacją społeczną, 
multimediami, reklamą i public relations, grafiką komputerową, a takŜe problematyką prasy 
samorządowej i lokalnej. 
  
  
Jako student dziennikarstwa będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe w mediach 
regionalnych, ogólnopolskich, a nawet zagranicznych. Program studiów nastawiony jest na 
doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego oprócz wykładów i ćwiczeń, wiele miejsca 
zajmują warsztaty praktyczne. Dzięki temu, przyswoisz sobie wiedzę z róŜnych dziedzin, nie 
tylko dziennikarstwa, ale i fotografii, reklamy, grafiki komputerowej i projektowania 
graficznego. Natomiast realizacja programu w ramach lektoratu umoŜliwi Ci uzyskanie 
certyfikatu potwierdzającego znajomość specjalistycznego słownictwa w języku obcym. 
Infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z 
wykorzystaniem grafiki i multimediów, a takŜe pracy w mediach internetowych. 
   

Wypowiedź eksperta 

To, co powoduje, Ŝe studia na dziennikarstwie zyskują dodatkową wartość to ogromny nacisk 
na aspekty praktyczne kształcenia. DuŜa część zajęć prowadzona jest przez praktyków 
(pracowników radia, telewizji i gazet). Teoria oczywiście jest waŜna, ale wskazówki 
wynikające z wieloletniego doświadczenia praktycznego wykładowców – bezcenne. 

Nabywane umiejętności praktyczne moŜna weryfikować na bieŜąco uczestnicząc w tworzeniu 
portalu studenckiego – studentcafe.pl, oraz pisząc eseje na bistro.edu.pl. Jeśli ktoś czuje 
powołanie do pracy w radiu, będzie mógł stać się częścią RADIOETER FM. Studiując 
dziennikarstwo będziecie mieli okazję sprawdzić na własnej skórze jakie efekty przynosi 
przemyślane połączenie teorii z praktyką. 
  
dr Maciej Ulita, prodziekan ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 
  
Zajęcia prowadzone są między innymi przez autorytety z dziedziny mediów, wiedzę 
praktyczną przekazują równieŜ dziennikarze oraz redaktorzy mediów ogólnopolskich i 
regionalnych. W ramach programu nauczania na tym kierunku wykładowcy WSIiZ 
przygotowują studentów do pracy nie tylko w redakcjach mediów tradycyjnych - 
drukowanych, ale takŜe w mediach elektronicznych. Warto dodać, Ŝe treści programowe 
warsztatów zostały tak opracowane, aby się nawzajem uzupełniać. 
  

studia I stopnia - 6 semestrów 

specjalności: 

• psychologia komunikowania i relacji międzyludzkich – odrębna ścieŜka kształcenia  
• web design - odrębna ścieŜka kształcenia 
• grafika komputerowa w mediach - odrębna ścieŜka kształcenia 
• media i kreatywne pisanie 
• fotografia i realizacja obrazu 
• reklama i public relations 



studia II stopnia - 4 semestry 

magisterskie 

specjalności: 

• media i kreatywne pisanie 
• grafika komputerowa w mediach 
• marketing interaktywny 
• reklama i public relations 

 

W programie studiów m.in.: 

• współczesne media na świecie 
• kultura i cywilizacje 
• warsztat radiowy 
• warsztat telewizyjny 
• historia mediów w Polsce i na świecie 

A co po studiach? 

Absolwenci dziennikarstwa będą mieli szansę na podjęcie pracy w słuŜbach prasowych 
instytucji europejskich, wielu będzie mogło podjąć pracę jako korespondenci czy 
komentatorzy w gazetach, stacjach telewizyjnych i radiowych oraz jako specjaliści ds. 
reklamy i PR. Na młodych, wykształconych dziennikarzy ze znajomością języków obcych 
czekają takŜe posady rzeczników lub asystentów prasowych komisarzy, eurodeputowanych i 
innych uczestników Ŝycia publicznego w UE. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• dziennikarzem, 
• rzecznikiem prasowym, 
• redaktorem, 
• specjalistą ds. marketingu, 
• specjalistą ds. promocji, 
• specjalistą ds. public relations, 
• grafikiem komputerowym, 
• copywriterem, 
• specjalistą ds. technik multimedialnych, 
• specjalistą ds. projektowania i wdraŜania systemów zarządzania informacją, 
• organizatorem mediów lokalnych, 
• specjalistą ds. polityki informacyjnej, 
• socjologiem. 



EKONOMIA 
 
Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego 
człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem 
gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z róŜnymi 
obszarami ekonomii. 
  
Wybór tego kierunku pomoŜe Ci zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce i Ŝyciu 
społecznym. Opanujesz równieŜ nowoczesne narzędzia komunikacji, będziesz miał 
moŜliwość uzyskać certyfikat umiejętności komputerowych oraz certyfikat językowy 
potwierdzający znajomość języka obcego. 

studia I stopnia - 6 semestrów 

specjalności: 

• zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą (Aviation Management) - odrębna 
ścieŜka kształcenia 

• biznes międzynarodowy - odrębna ścieŜka kształcenia 
• handel i marketing 
• ubezpieczenia 
• zarządzanie biznesem 

*specjalność realizowana tylko na studiach stacjonarnych w języku angielskim 
  

studia II stopnia - 4 semestry 

magisterskie 
  
specjalności: 

• biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami 
• inwestycje i nieruchomości 
• logistyka i zarządzanie produkcją 
• rachunkowość 
• zarządzanie firmą 
• zarządzanie personelem 

 

W programie studiów m.in.: 

• kierowanie zespołami ludzkimi 
• przedsiębiorczość innowacyjna 
• podstawy marketingu 
• finanse przedsiębiorstw 
• ekonomika przedsiębiorczości 
• ubezpieczenia 
• bankowość 
• globalizacja procesów gospodarczych 



  
W związku z nowo uruchamianym w WyŜszej Szkole Informatyki i Zarządzania w 
Rzeszowie, największym w Polsce najwyŜszej klasy laboratorium finansowym, studenci 
kierunku będą mogli nauczyć się profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe, gry 
na giełdzie, a takŜe zarządzanie portfelem inwestycyjnym.  

A co po studiach? 

Znajomość procesów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnym świecie zapewnia 
umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. Wykształcenie w tej sferze jest 
nieodzowne, by radzić sobie nie tylko na polu zagadnień ekonomicznych, ale teŜ ułatwia 
komunikowanie między ludźmi. A w biznesie, do którego przygotujemy absolwentów tego 
kierunku, ta właśnie komunikacja jest najwaŜniejsza. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• specjalistą ds. rachunkowości, handlu zagranicznego, 
• specjalistą ds. wykorzystania funduszy UE, 
• menadŜerem, 
• doradcą inwestycyjnym, 
• ekspertem ds. finansowych, podatkowych i budŜetowych, 
• specjalistą ds. marketingu, 
• specjalistą ds. zarządzania kadrami, 
• specjalistą ds. zarządzania projektem, 
• doradcą ubezpieczeniowym, 
• specjalistą ds. ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego, 
• przedstawicielem linii lotniczych, 
• specjalistą ds. portów lotniczych, 
• specjalistą ds. logistyki transportu lotniczego. 

Zajęcia prowadzą tu m.in.: 

prof. dr hab. Jan Winiecki - m.in. członek Rady Polityki PienięŜnej, ekonomista, były 
przewodniczący (obecnie członek) Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Wybitna 
osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, był 
członkiem Politycznego Komitetu Doradczego prezydenta Lecha Wałęsy oraz członkiem 
zespołu doradców premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jeden z załoŜycieli Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich, współzałoŜyciel fundacji Centrum im. Adama Smitha. Publikuje w 
serwisie bistro.edu.pl. Był wykładowcą na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. 
 
prof. dr hab. Ryszard Bugaj - m.in. doradca Prezydenta RP, ekonomista, polityk (poseł na 
Sejm trzech kadencji i były przewodniczący Unii Pracy). Za swoje zasługi uhonorowany 
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego KrzyŜem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, był takŜe członkiem 
Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Znakomity 
publicysta i polemista.  
 
prof. dr hab. Jan Sulmicki - stypendysta Fulbrighta, autor ponad stu prac naukowych. 
Specjalista w zakresie długookresowych zmian w gospodarce światowej, finansów 
międzynarodowych, integracji europejskiej (m.in. bada zagadnienia związane z integracją 
walutową Polski w Unii Europejskiej). W latach 1986-2002 doradca kolejnych prezesów 



NBP. W latach 1990-1992 członek Rady Nadzorczej PBK S.A. W latach 1992-1997 był 
przedstawicielem Polski w Radzie Nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie. W latach 
1997-2000 wiceminister w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 12 grudnia 2006 
roku przedstawiony jako kandydat na prezesa NBP, jednak juŜ po dwóch dniach (14 grudnia) 
wycofał swoją kandydaturę. 

prof. dr hab. Witold Kozi ński - profesor nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego 
Banku Polskiego, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Finansów i 
Bankowości w WyŜszej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry 
Bankowości i Finansów Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor i recenzent wielu prac 
doktorskich, a takŜe recenzent prac habilitacyjnych. Autor ok. 40 artykułów o charakterze 
naukowym, recenzji wydawniczych, ksiąŜkowych i naukowych oraz ekspertyz (w tym 
sejmowych). 

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński - ekonomista, od 1984 r. zatrudniony w 
University of Maryland. Profesor Kamiński od lat współpracuje z Bankiem Światowym, 
zajmując się przede wszystkim badaniami i doradztwem w sprawach handlu i inwestycji 
międzynarodowych (był odpowiedzialny za przygotowanie serii raportów badawczych z tego 
zakresu a dotyczących m.in. Albanii, Armenii, AzerbejdŜanu, Bośni i Herzegowiny, Bułgarii, 
Egiptu, Gruzji, Cypru, Łotwy, Maroka, Rumunii, Słowacji, Tunezji i Turcji. 

FILOLOGIA (FILOLOGIA ANGIELSKA) 

 
Biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego jest podstawą komunikacji społecznej 
nierozerwalnie związanej nie tylko z działalnością wszelkiego rodzaju organizacji, ale takŜe z 
Ŝyciem kaŜdego człowieka. Potrzebę nauczania języków obcych moŜna zauwaŜyć zarówno w 
biznesie, turystyce i przemyśle, ale takŜe w dziedzinach związanych z wojskowością czy 
administracją. Coraz wyraźniej widoczne jest równieŜ zjawisko tzw. „inteligencji językowej”, 
niezbędnej w sprawnym funkcjonowaniu nie tylko w miejscu pracy, ale takŜe poza nim. 
  
Zgodnie z badaniami CBOS tylko co drugi Polak potrafi porozumieć się w jakimś języku 
obcym, a przynajmniej taką znajomość deklaruje. 54% dorosłych nie zna Ŝadnego języka 
obcego. Jednocześnie, w rezultacie obecnych i spodziewanych przemian społeczno-
gospodarczych, zapotrzebowanie na znajomość języków obcych – na świecie i w Polsce – 
wyraźnie wzrosło, a tendencja ta będzie się utrzymywać. 
  
Jeśli zdecydujesz się na wybór tego kierunku studiów, po ich ukończeniu będziesz posiadać 
znajomość nie jednego, a dwóch języków obcych – języka angielskiego na poziomie C1 (wg 
Common European Framework of Reference for Language Learning - CEF) oraz drugiego 
języka, na poziomie B2 ‘plus’. Wyboru drugiego języka będziesz mógł dokonać w oparciu o 
zdobyte juŜ wcześniej umiejętności językowe i kontynuować naukę wybierając niemiecki lub 
rosyjski. Lektorat języka do wyboru będzie obejmował 495 godzin, czyli blisko 4 razy więcej 
niŜ lektorat standardowy! 
Co waŜne, Twoją gwarancją kwalifikacji językowych będzie dobrze dobrany wachlarz zajęć 
językowych, językoznawczych oraz znajomości realiów, a takŜe moŜliwość weryfikacji 
zdobytej wiedzy podczas praktyk. Znaczna część zajęć realizowana jest w małych grupach 
(ćwiczenia, laboratoria), co dodatkowo pozwoli Ci na rozwinięcie swoich indywidualnych 
predyspozycji czy umiejętności pod okiem wybitnych filologów. 
  
W trakcie studiów zdobędziesz m.in. wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, 
translatoryki, historii krajów wybranego obszaru językowego, historii ich literatury oraz jej 
teorii. Nauczysz się równieŜ identyfikować rejestry i style językowe róŜnych rodzajów 



tekstów i właściwie je interpretować, przygotowywać teksty zgodnie z ich funkcją i specyfiką 
odbiorcy, czy tłumaczyć teksty ustne i pisemne. Zdobędziesz takŜe kompetencje niezbędne do 
twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, często będących przeszkodą w 
efektywnej realizacji kaŜdego przedsięwzięcia. 
Jako biegły uŜytkownik dwóch języków obcych, będziesz posługiwać się słownictwem 
specjalistycznym niezbędnym do realizacji swojej pracy. Znajomość zasad komunikacji 
międzykulturowej pozwoli Ci natomiast na skuteczne komunikowanie się w 
wielokulturowym zespole. 
  
  
„Znajomość angielskiego to obecnie standard, dlatego warto wykazać się opanowaniem 
więcej niŜ jednego języka obcego, w tym jednego na poziomie zaawansowanym i co najmniej 
jednego na poziomie podstawowym. Warto, by jednym z tych języków był niemiecki, m.in. 
dlatego , Ŝe: 

• niemiecki jest językiem ojczystym największej, bo ponad stukilkudziesięciomilionowej 
grupy obywateli Unii Europejskiej, czyli co trzeci jej obywatel mówi po niemiecku. 

• wśród najwaŜniejszych języków obcych w Europie zajmuje on drugie miejsce, zaraz po 
angielskim. 

• Niemcy, światowy lider eksportu, to atrakcyjny obszar dla działalności gospodarczej 
zagranicznych przedsiębiorstw i interesujący rynek pracy dla Europejczyków. 
Niemieckie firmy posiadają filie na całym świcie, miedzy innymi w Polsce, i oferują 
ciekawe miejsca pracy. 

• Polacy mają wiele moŜliwości studiowania w Niemczech. Stanowią trzecią co do 
wielkości grupę studentów zagranicznych. 

• wymagany przez niemieckie uczelnie dokument potwierdzający znajomość języka 
moŜna zdobyć w Polsce, np. zdając odpowiedni egzamin Telc – na miejscu – w 
siedzibie naszej uczelni. 

Jeden język obcy to za mało! 
  

Roman Wisz, Zastępca Dyrektora Centrum Języków Obcych WSIiZ 
 
  
    

Studia I stopnia – 6 semestrów (stacjonarne), 7 semestrów (niestacjonarne) 

licencjackie 

specjalności: 

• translatoryka 
• komunikacja międzykulturowa w biznesie 

  

W programie studiów m.in.: 

• socjolingwistyka 
• psycholingwistyka 
• stylistyka języka polskiego 



• komunikacja międzykulturowa 
• historia kultury i literatury angielskiej 
• wstęp do językoznawstwa 

oraz przedmioty kierunkowe, w tym bardzo duŜa liczba godzin praktycznej nauki języka 
angielskiego i drugiego wybranego 
  

A co po studiach? 

Jako absolwent otrzymasz profesjonalne przygotowanie do pracy w wielu instytucjach i 
organizacjach jako tłumacz oraz specjalista w zakresie komunikacji. Z czasem będziesz 
równieŜ przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w róŜnych firmach czy 
organizacjach społeczno-politycznych. 
  

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• tłumaczem, 
• organizatorem i propagatorem kultury danego obszaru językowego, 
• menedŜerem, 
• konsultantem biznesowym ds. współpracy międzynarodowej, 
• specjalistą ds. handlu zagranicznego, 
• specjalistą w dziedzinie języka biznesu, 
• pracownikiem krajowych instytucji zaangaŜowanych w sprawy międzynarodowe 

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Sejmu i inne), 
• specjalistą ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, 

marszałkowskich, powiatowych, gminnych, 
• członkiem menedŜmentu firm na rynkach międzynarodowych. 

 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
 
Pojęcie finansów jest nierozerwalnie związane nie tylko z działalnością wszelkiego rodzaju 
organizacji, ale takŜe z Ŝyciem kaŜdego człowieka. Podejmowane przez nas stale decyzje – 
indywidualnie i zbiorowo – mają często wymiar finansowy, ich trafność zaleŜy natomiast od 
posiadanej w tej dziedzinie wiedzy. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy wskutek globalizacji gospodarki 
kryzysy finansowe mogą w krótkim czasie zagrozić stabilności społeczno-ekonomicznej, 
wykształcenie zdobyte w zakresie finansów nabiera nowego znaczenia. 
  
Wybór tego kierunku studiów umoŜliwi Ci poznanie problematyki finansowej oraz zasad 
rachunkowości, co, z kolei, pozwoli Ci na właściwe rozumienie reguł rządzących gospodarką 
oraz skuteczne ograniczanie ryzyka funkcjonowania jednostek i organizacji w otoczeniu 
ekonomicznym. 

Studia I stopnia – 6 semestrów  

licencjackie 

specjalności 

• rachunkowość i finanse menedŜerskie 



• inwestycje kapitałowe 
• księgowość 

W programie studiów m.in.: 

• rachunkowość finansowa 
• rynki finansowe 
• bankowość 
• finanse międzynarodowe 
• ubezpieczenia 

  
 
Dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce 
centrów outsourcingowych obsługujących przedsiębiorstwa powoduje, iŜ popyt na 
księgowych, doradców finansowych, podatkowych, kontrolerów będzie istotnie wzrastał. Od 
współczesnych finansistów wymaga się zaawansowanej i rozległej wiedzy nie tylko z zakresu 
rachunkowości i podatków w ujęciu regulacji krajowych, ale teŜ wg światowych standardów. 
Szybki rozwój rynku IT wymusza ponadto umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 
narzędziami jakimi są zintegrowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie 
przedsiębiorstwami. Studenci kierunku finanse i rachunkowość zdobędą zarówno teoretyczną, 
ale zwłaszcza praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę 
finansową firm. UwaŜam, iŜ jest to bardzo przyszłościowy kierunek studiów, umoŜliwia 
znalezienie dobrej i dobrze płatnej pracy 
                                                                                                                    dr Marta CzyŜewska 
 

A co po studiach? 

Jako absolwent będziesz wyposaŜony w konkretną wiedzę i umiejętności umoŜliwiające pracę 
w komórkach finansowo księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w administracji. 
Będziesz potrafił zarządzać działem finansowo księgowym jak równieŜ będziesz, 
przygotowany do prowadzenia własnej firmy. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• doradcą finansowym, 
• doradca ubezpieczeniowym, 
• księgowym w róŜnego typu podmiotach, 
• pracownikiem banku, 
• pośrednikiem finansowym, 
• maklerem giełdowym. 

  
INFORMATYKA 
 

KIERUNEK ZAMAWIANY 

Studia zamawiane to takie kierunki studiów, po których juŜ teraz brakuje absolwentów lub 
według prognoz w najbliŜszym czasie zabraknie, a dla funkcjonowania gospodarki mają 
kluczowe znaczenie. Wybór kierunku zamawianego jest zatem gwarancją znalezienia 



atrakcyjnej pracy po studiach. WSIiZ, jako jedna z pięciu szkół niepublicznych w kraju, 
znalazła się wśród zwycięzców konkursu MNiSW na kierunki zamawiane i tym samym 
będzie mogła przyznawać studentom studiów stacjonarnych na Informatyce stypendia. 
  
Studia I stopnia – wszyscy studenci studiów stacjonarnych otrzymują stypendia pokrywające 
100% czesnego przez cały okres trwania studiów pod warunkiem utrzymania odpowiedniej 
średniej. Liczba miejsc ograniczona – limit 95 osób. 
  
To kierunek, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale zaskoczy Cię bogatą ofertą i 
moŜliwościami. Zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień 
informatyki teoretycznej oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów 
informatycznych. 
  
Poznasz zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, 
systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Nabędziesz umiejętność 
programowania komputerów i poznasz zasady inŜynierii oprogramowania. 
  
W trakcie studiów odbędziesz liczne szkolenia z obszaru najnowszych technologii, 
wdraŜanych przez wiodące firmy branŜy informatycznej, w tym Cisco, Microsoft i inne. 
Ponadto, w ramach studiów na kierunku zamawianym Informatyka weźmiesz udział w 
specjalizowanych szkoleniach informatycznych, prowadzonych przez doświadczonych 
pracowników firm sektora IT oraz otrzymasz bezpłatnie część podręczników. 

studia I stopnia - 7 semestrów (inŜynierskie) 

specjalności: 
 

• programowanie - odrębna ścieŜka kształcenia 
• technologie internetowe 
• grafika i animacja komputerowa 
• informatyka medyczna 
• teleinformatyka 

studia II stopnia - 3 lub 4 semestry* 

magisterskie 

specjalności:  

• bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych 
• informatyka ekonomiczna 
• inŜynieria komputerowa i multimedialna 
• systemy komputerowe w słuŜbie zdrowia 
• technologie wytwarzania oprogramowania 

*studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają odpowiednio: 4 semestry dla absolwentów 
studiów licencjackich i są uruchamiane od października, 3 semestry dla absolwentów studiów 
inŜynierskich i są uruchamiane od marca 

 



W programie studiów m.in.: 

• eksploatacja systemów i sieci 
• języki internetowe 
• ochrona i bezpieczeństwo danych 
• grafika 3D 
• systemy telekomunikacyjne 
• modelowanie geometryczne 

Nowoczesne laboratoria i sprzęt komputerowy: 

W WSIiZ nasi studenci Informatyki korzystają z 12 nowoczesnych laboratoriów 
komputerowych. Oprócz tego zajęcia realizowane są w 2 laboratoriach komputerowych 
CISCO SYSTEMS, umoŜliwiających kształcenie na poziomie CCNA, laboratorium CISCO 
SYSTEMS, umoŜliwiającym kształcenie na poziomie CCNP (jesteśmy pierwszą w Polsce 
uczelnią oferującą studentom kształcenie na tym poziomie). Naukę realizujemy teŜ w 
laboratoriach HEWLETT-PACKARD, ORACLE, NOVELL oraz MICROSOFT. 
    
  
W Kampusie WSIiZ w Kielnarowej działa teŜ multimedialne laboratorium komputerowe, 
pozwalające na profesjonalny montaŜ elektroniczny filmów, dźwięku oraz materiałów 
dydaktycznych. Znajdują się tam równieŜ laboratoria komputerowe, wyposaŜone w 
najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie: 
  

• Laboratorium technik nauczania wspomaganych nowoczesnymi technologiami 
telekomunikacyjnymi ( w tym sprzęt dla niepełnosprawnych), 

• Laboratorium zdalnej diagnostyki medyczne, 
• Laboratorium technik magazynowania danych, 
• Laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych, 
• Laboratorium technologii bezprzewodowych, 
• Laboratorium zaawansowanych technologii sieciowych, 
• Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki, 
• Laboratorium przetwarzania obrazu i wirtualnej rzeczywistości, 
• Laboratorium przetwarzania dźwięku i akustyki, 
• Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania 

Równoległego, 
• Laboratorium InŜynierii Oprogramowania, 
• Laboratorium Adaptacji Innowacji ekonomii w obiektowych technologiach 

informatycznych, 
• Laboratorium Fizyki, optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego 
• Laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej, 
• Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne). 

A co po studiach? 

Będziesz mógł podjąć pracę jako informatyk lub programista w dowolnej firmie, jako grafik 
komputerowy w agencjach reklamowych lub mediach, w instytucjach zajmujących się 
sztuczną inteligencją oraz komunikacją człowiek-komputer. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 



• konstruktorem specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania, 
• projektantem, 
• specjalistą ds. testowania, 
• konsultantem, 
• kierownikiem zespołu, 
• kierownikiem projektu, 
• analitykiem systemowym, 
• programistą, 
• programistą serwisów internetowych, 
• specjalistą ds. rozwoju oprogramowania, 
• inŜynierem ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java), 
• projektantem systemów internetowych i prezentacji multimedialnych, 
• grafikiem komputerowym, 
• administratorem/operatorem sieci teleinformatycznych, 
• administratorem bezpieczeństwa informacji, 
• programistą i specjalistą ds. wdraŜania systemów komputerowych w słuŜbie zdrowia 

(w szpitalach, laboratoriach, ośrodkach opieki zdrowotnej, etc.), 
• projektantem systemów zarządzania placówkami słuŜby zdrowia. 

  

Zajęcia prowadzą tu m.in.: 

prof. dr hab. inŜ Zdzisław Hippe - jest informatykiem, specjalizującym się w szczególności 
w informatyce chemicznej, inteligentnych systemach informacyjnych, systemach 
ekspertowych, sztucznej inteligencji oraz w uczeniu maszynowym. 

prof. dr hab. Bogdan Wilamowski - wybitny specjalista elektronik i informatyk, profesor i 
wykładowca na Wydziale Elektroniki i InŜynierii Komputerowej oraz Dyrektor Centrum 
Technologii Mikro i Nano Technologicznych Mikroelektronicznych w Stanie Alabama. Był 
załoŜycielem i Vice Prezydentem IEEE Computational Intelligence Society, a następnie 
Prezydentem IEEE Industrial Electronics Society. 
 
prof. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse – specjalista z dziedziny sztucznej inteligencji. 
Profesor University of Kansas, Department of Electrical Engineering and Computer Science, 
Lawrence, KS, USA, Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Vice-President International 
Rough Set Society, członek American Association of Artificial Intelligence, Association for 
Computing Machinery, Upsilon Pi Epsilon.  

KOSMETOLOGIA 
 
Dynamiczny rozwój rynku towarów i usług kosmetycznych sprawia, Ŝe w ostatnich latach 
zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny kosmetologii. 
  
W trakcie nauki, studenci Kosmetologii zostaną przygotowani do wykonywania 
kosmetycznych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Zajęcia prowadzone będą przez 
doświadczonych specjalistów - kosmetologów i fizjoterapeutów. 
   
W trakcie studiów, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie receptury 
kosmetyku - dzięki rozbudowanym kursom praktycznym z Chemii kosmetycznej, Receptury 
kosmetycznej, Towaroznawstwa i oceny produktów kosmetycznych zostaniesz przygotowany 
do opracowywania własnych receptur kosmetyków. Pozwoli Ci to na prowadzenie własnej 
produkcji oraz dystrybucji kosmetyków. Ze względu na duŜą dynamikę i konkurencyjność 



rynku producentów kosmetyków nabędziesz umiejętności posługiwania się bazami 
patentowymi. Znajomość surowców kosmetycznych pochodzenia naturalnego i syntetycznego 
zostanie uzyskana w kursach przedmiotów: Rośliny kosmetyczne oraz Perfumeria. Świadome 
wybory surowców kosmetycznych wspiera kurs Toksykologii. 

W programie studiów m.in.: 

• patofizjologia 
• immunologia z alergologią 
• farmakologia 
• biologia z genetyką, 
• mikrobiologia 

Studia stacjonarne - 6 semestrów 
Studia niestacjonarne - 7 semestrów 

Specjalności: 

• kosmetologia estetyczna 
• technologia wytwarzania kosmetyków 
• organizacja i zarządzanie w usługach kosmetycznych 

A co po studiach? 

Jako Absolwent tego kierunku zostaniesz przygotowany do fachowej współpracy z lekarzami 
- dermatologami. W programie studiów przewidziano kursy z dermatologii oraz kosmetologii 
leczniczej i SPA. W ten sposób zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnego 
profesjonalnego gabinetu kosmetycznego. Uzyskasz teŜ wiedzę w zakresie produkcji 
kosmetyków w oparciu o praktyczne zajęcia z chemii i receptury kosmetyków opartych na 
tradycyjnych i orientalnych surowcach. W województwie podkarpackim jest niewielu 
producentów kosmetyków, zatem zdobycie oferowanych dzięki Kosmetologii umiejętności 
przyczyni się do rozwoju lokalnego i krajowego rynku usług kosmetycznych. 

 
Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• właścicielem profesjonalnego salonu kosmetycznego i SPA, 
• producentem kosmetyków, 
• menedŜerem kompleksu usług kosmetycznych i SPA, 
• wszechstronnie przygotowanym kosmetologiem gotowym do prowadzenia 

działalności usługowej, 
• właścicielem hurtowni i akwizytorem wyrobów kosmetycznych, 
• kalotechnikiem (kosmetologiem upiększającym), 
• charakteryzatorem ( teatralnym, filmowym itp.), 
• wizaŜystą, 
• współpracownik gabinetu chirurgii estetycznej, 
• współpracownikiem gabinetu dermatologicznego, 
• współpracownikiem gabinetu fizjoterapeutycznego. 



LOGISTYKA 
 

studia I stopnia (inŜynierskie) 

Logistyka stanowi istotny element współczesnego Ŝycia gospodarczego. UmoŜliwia 
swobodny przepływ materiałów, produkcji w toku, surowców, wszelkiego typu ładunków, 
ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Sprawne systemy logistyczne, 
projektowane i zarządzane przez wykształconych inŜynierów, stanowią niezbędny czynnik 
efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwań odbiorcy na dostawę, 
sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i 
pasaŜerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz 
wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji 
kadr logistycznych.  
  
Obecnie istnieje duŜe zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz 
wśród przewoźników drogowych i lotniczych. 
  
Jako absolwent tego kierunku otrzymasz tytuł zawodowy inŜyniera. Uzyskasz wszechstronną 
wiedzę z zakresu procesów zarządzania przepływem, infrastruktury logistycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach 
produkcyjno dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie. 

Studia I stopnia - 7 semestrów (inŜynierskie) 

Specjalności: 

• transport i spedycja 
• informatyka w systemach logistycznych 

W programie studiów m.in.: 

• projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów 
logistycznych 

• zarządzanie procesowe oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami 
wytwórczymi 

• zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka dystrybucji i zaopatrzenia 
• organizacja centrów spedycyjnych, 
• systemy transportu produkcyjnego i magazynowego 

A co po studiach? 

Dzięki studiom z zakresu logistyki będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w 
strukturach firm zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i 
zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji. Pozyskana wiedza i umiejętności 
będą takŜe nieodzowne w przypadku prowadzenia własnej firmy zajmującej się organizacją 
przedsięwzięć logistycznych natury biznesowej lub prywatnej. 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• menedŜerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, 



• menedŜerem lean odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w 
firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji, 

• inŜynierem jakości, standaryzacji i kontroli procesów, 
• inŜynierem utrzymania ruchu; 
• pracownikiem jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się logistyką 

zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, 
• pracownikiem firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych 

(controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów); 
• inŜynierem systemów informatycznych w centrach magazynowych, 
• kierownikiem magazynu, 
• inŜynierem systemów telematycznych, 
• pracownikiem słuŜb utrzymania ruchu lotniczego, 
• pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest 

wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a takŜe umiejętności 
organizatorskie i logicznego myślenia. 

Zdaniem eksperta:  

Są dwa waŜne powody, dla których warto studiować logistykę. Pierwszy to dobre 
perspektywy pracy w efekcie stale rosnącego zapotrzebowania na logistyków w 
przedsiębiorstwach. Jednym z głównych wyzwań biznesu na dziś i na przyszłość jest bowiem 
zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli jak najlepiej połączyć wysokie wymagania odbiorców w 
zakresie szybkości i niezawodności dostaw z zaopatrzeniem i wytwarzaniem, często 
ulokowanym w róŜnych miejscach na świecie. Nie da się tego robić bez udziału logistyków. 
Powód drugi - logistyka to bardzo ciekawy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dający 
okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z inŜynierii systemów, projektowania procesów, 
marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają więc znacznie lepsze 
rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, niŜ ci którzy skończyli wąsko sprofilowane 
kierunki studiów. 

dr Krzysztof Feret 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
 
Niewątpliwą zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność, dzięki której podczas studiów 
zdobędziesz wiedzę nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych, ale i społecznych, prawnych 
oraz politycznych. Wszystko to, umoŜliwi Ci poznanie oraz zrozumienie mechanizmów 
funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej – studia na tym 
kierunku są przeznaczone dla osób ambitnych i ciekawych świata. 
 
Podczas pierwszych dwóch lat nauki zajęcia będą koncentrować się wokół tematyki 
obejmującej historię stosunków międzynarodowych, naukę o państwie, kwestie prawne i 
ekonomiczne, metody statystyczne i aspekty demograficzne, jak równieŜ zagadnienia 
geografii politycznej i gospodarczej. W ramach realizacji poszczególnych specjalności jako 
student będziesz miał z kolei moŜliwość poznania problematyki dotyczącej 
międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych czy kulturalnych, jak równieŜ 
międzynarodowego prawa publicznego, współczesnych systemów politycznych, organizacji 
międzynarodowych i mechanizmów polityki zagranicznej Polski. 
  
Zajęcia w większości będą odbywać się w małych grupach w formie warsztatów, projektów i 
seminariów, co nie tylko wpłynie na efektywność kształcenia, ale zwiększy umiejętność pracy 
w zespole. 
  



Ponadto będziesz mógł w praktyce zweryfikować zdobyte na zajęciach umiejętności w trakcie 
praktyk zawodowych, organizowanych w firmach i instytucjach prowadzących działalność na 
skalę międzynarodową. 
  
Wiedząc jak istotna jest znajomość języków we współczesnych stosunkach społecznych czy 
gospodarczych, WSIiZ na studiach stacjonarnych, umoŜliwia naukę dwóch języków obcych 
(wiodący j. angielski oraz drugi do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. chiński), 
dzięki czemu zwiększysz swoje kompetencje na międzynarodowym rynku pracy. 
  
Osoby kontynuujące naukę w WSIiZ na studiach stacjonarnych II stopnia na wybranych 
specjalnościach kontynuują równieŜ realizowane podczas studiów I stopnia lektoraty języków 
obcych. 
  

Specjalności: 

• studia azjatyckie 
• sztuka dyplomacji i negocjacje międzynarodowe 
• integracja europejska 
• międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze 
• zarządzanie w środowisku wielokulturowym 

A co po studiach? 

Jako absolwent zostaniesz wyposaŜony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu problematyki 
społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturalnej świata i Europy oraz umiejętności 
uczestniczenia w Ŝyciu społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym. Zdobędziesz 
równieŜ umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, 
przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
Profesjonalne wykonywanie obowiązków umoŜliwi Ci znajomość języka obcego oraz 
umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania 
zawodu. 
  
Będziesz mógł podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, 
organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, 
międzynarodowych organizacjach pozarządowych, korporacjach transnarodowych, 
przedsiębiorstwach krajowych rozwijających współpracę międzynarodową oraz placówkach 
naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. 
Interdyscyplinarność kierunku umoŜliwi Ci ponadto podjęcie pracy w zawodach 
niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych. 
  
  
 
Kierunek stosunki międzynarodowe, jest przykładem kierunku łączącego w sobie zalety 
interdyscyplinarnego kształcenia o profilu społecznym, z wyraźną dla studenta perspektywą 
zatrudnienia w zawodach i specjalnościach coraz wyraźniej zyskujących na znaczeniu. W 
obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych i 
politycznych, niezwykłych przeobraŜeń cywilizacyjnych oraz intensywnego napływu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do róŜnych sektorów polskiej gospodarki, 
szczególnego znaczenia nabiera kształcenie w zakresie relacji międzynarodowych, zarówno 
na poziomie indywidualnym, jak i grupowym oraz instytucjonalnym i ogólnospołecznym, czy 
wręcz globalnym. 



 

dr in Ŝ. Agata Szmulik, Prodziekan kierunku Stosunki międzynarodowe 

Zdaniem ekspertów moŜesz zostać: 

• konsultantem biznesowym ds. współpracy międzynarodowej, 
• pracownikiem krajowych instytucji zaangaŜowanych w sprawy międzynarodowe 

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Sejmu i inne), 
• pracownikiem krajowych ministerstw zaangaŜowanych we wdraŜanie funduszy 

strukturalnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i 
inne), 

• specjalistą ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, 
marszałkowskich, powiatowych, gminnych, 

• członkiem menedŜmentu firm na rynkach międzynarodowych, 
• członkiem menedŜmentu w przedstawicielstwach firm zagranicznych w Polsce, 
• specjalistą ds. projektowania i wdraŜania systemów zarządzania informacją o rynkach 

międzynarodowych, 
• ekspertem ds. polityki rozwoju rynków międzynarodowych. 

  
 
Polskie firmy są coraz bardziej aktywne na arenie międzynarodowej, zagraniczni inwestorzy 
juŜ od dawna postrzegają Polskę jako atrakcyjną lokalizację swoich inwestycji, a polskie 
samorządy i organizacje pozarządowe coraz śmielej nawiązują kontakty międzynarodowe, 
korzystając równieŜ w tym celu z funduszy europejskich. Wzmacnianie pozycji naszego kraju 
w globalizującym się świecie wymaga odpowiednio przygotowanych kadr: ludzi otwartych, 
rozumiejących procesy dziejące się w światowej gospodarce i polityce, chcących poznawać 
inne kultury i działać środowisku międzynarodowym. Niezbędną do tego wiedzę i kompetencje 
moŜna uzyskać podejmując studia właśnie o takim właśnie profilu.  

Grzegorz Karpiuk – Kierownik Biura Projektów WSIiZ w Rzeszowie 

 

Zajęcia prowadzą tu m.in.: 

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński - ekonomista, od 1984 r. zatrudniony w 
University of Maryland. ZałoŜyciel Ośrodka Badań Społeczeństw Pokomunistycznych. Był 
członkiem Centrum Adama Smitha w Warszawie oraz Rady Doradczej Polsko-
Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Współpracownik Banku 
Światowego, ds. badań i doradztwa w sprawach handlu i inwestycji międzynarodowych.  
  
prof. dr hab. Roman Kuźniar - politolog, dyplomata, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, doradca ministra obrony narodowej RP Bogdana Klicha. Członek Komitetu 
Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1995 wchodzi w skład polskiej delegacji do 
Komisji Praw Człowieka ONZ. Autor i redaktor publikacji z zakresu międzynarodowych 
stosunków politycznych, studiów strategicznych, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa 
międzynarodowego i praw człowieka. Od 1995 redaktor naczelnym Rocznika Strategicznego. 
Jeden z inicjatorów utworzenia Euroregionu Karpackiego. 
  



prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz - ekonomista, związany z University College 
London, gdzie wykłada przedmioty z zakresu ekonomii porównawczej rynków 
wschodzących, prywatyzacji i corporate governance. W czasach PRL uczestnik Ruchu 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz NiezaleŜnego Zrzeszenia Studentów, 
współzałoŜyciel i redaktor niezaleŜnego czasopisma „Uczeń Polski”. Odznaczony przez 
Prezydenta RP krzyŜem oficerskim orderu Polonia Restituta. Członek zespołu redakcyjnego 
Post Communist Economies.  
  
prof. nadzw. dr hab. Jan Winiecki - ekonomista, nauczyciel akademicki, członek Rady 
Polityki PienięŜnej. Był członkiem Politycznego Komitetu Doradczego prezydenta Lecha 
Wałęsy oraz członkiem zespołu doradców premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jeden z 
załoŜycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współzałoŜyciel fundacji Centrum im. 
Adama Smitha. Publikuje m.in. w serwisie bistro.edu.pl. 
  
dr Aleksander Hall - historyk, publicysta, polityk. Autor wielu publikacji prasowych i 
ksiąŜek o tematyce politycznej i historycznej, stały współpracownik ''Rzeczpospolitej'' i 
''Gazety Wyborczej''. Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, poseł na Sejm 
przez dwie kadencje. W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, minister bez teki i 
doradca w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. 
  
TURYSTYKA I REKREACJA 
 
W Polsce turystyka staje się znaczącą dziedziną gospodarki, w ślad za czym rośnie 
zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Specyfika zawodu wymaga od 
absolwenta wiedzy z wielu dziedzin: humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, 
organizacyjno-prawnej i informatycznej. 
  
Studiując na tym kierunku nauczysz się kierować, samodzielnie planować i realizować 
przedsięwzięcia w zakresie turystyki, wykorzystywać nowoczesne środki przekazu oraz 
biegle posługiwać się językami obcymi. Otrzymasz szczegółową wiedzę podporządkowaną 
konkretnym wymaganiom związanym z określonymi zawodami. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę krajową oraz zagraniczną. 
  
Dzięki umowie z NMC Amadeus Polska, WSIiZ jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, 
która wprowadziła najbardziej zaawansowane systemy rezerwacyjne Amadeus do programu 
swoich zajęć. W laboratorium GDS Amadeus Selling Platform, znajdującym się w Centrum 
Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, stworzono studentom Kierunku Turystyka i 
Rekreacja optymalne warunki do praktycznego zapoznania się z moŜliwościami systemu. 
Laboratorium oferuje najwyŜszy poziom rezerwacji on-line miejsc w samolotach, hotelach 
czy firmach rent-a-car na całym świecie, a o jakości systemu świadczy fakt, Ŝe korzystają z 
niego największe linie lotnicze świata (m.in. United Airlines, British Airways, Lufthansa, 
LOT, itp.). 
  
Dodatkowo wszyscy chętni studenci kierunku Turystyka i rekreacja mogą wziąć udział w 
profesjonalnym szkoleniu organizowanym przez firmę Amadeus w Warszawie, otrzymując 
zniŜkę 50% (oszczędność nawet kilku tysięcy zł). 
  
W czasie toku studiów studenci uczestniczą w duŜej ilości zajęć praktycznych, m.in. obozie 
letnim w Solinie i zimowym w Krynicy, stanowiących duŜą atrakcję ze względu na ciekawy 
program (elementy Ŝeglarstwa, kajakarstwa, paintballu, survivalu, terenoznawstwa oraz 
narciarstwa zjazdowego). Ponadto w planach studiów zawarto objazdy turystyczne oraz rajdy 
piesze po atrakcyjnych terenach Polski Południowej. 
  



Wysoka lokata kierunku Turystyka i rekreacja w Rankingu WPROST świadczy o 
interesującym programie studiów oraz wysokim poziomie Kadry prowadzącej zajęcia. 
Studenci naszego kierunku, dzięki nagrodzonym pracom magisterskim w corocznych 
konkursach Ministerstwa Turystyki i Sportu mają prawo odbywać praktyki zawodowe w 
Departamencie Turystyki 

studia I stopnia - 6 semestrów 

specjalności: 

• animacja czasu wolnego 
• hotelarstwo i gastronomia 
• obsługa ruchu turystycznego 
• turystyka zdrowotna 
• rekreacja i turystyka konna 

studia II stopnia - 4 semestry 

magisterskie 

specjalności:  

• rekreacja i turystyka zdrowotna 
• turystyka międzynarodowa 
• zarządzanie turystyką 

 

W programie studiów m.in.: 

• podstawy turystyki i rekreacji 
• obóz letni nad Zbiornikiem Solińskim 
• zimowy obóz narciarski w Krynicy 
• zarządzanie hotelami i gastronomią 
• podstawy gry w golfa 
• gry rekreacyjne 
• komunikacja międzykulturowa 
• krajoznawstwo i geografia turystyczna 
• turystyka aktywna 

  
  
  
"Wybrałam kierunek ten kierunek nie bez powodu. Bardzo chciałam studiować coś 
ciekawego i nie pomyliłam się! Mój codzienny grafik zajęć, ułoŜony jest w ten sposób, Ŝe nie 
mogę się nudzić. Większość zajęć mamy w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej – to 
świetna lokalizacja: las, góry, stadnina, park linowy, hotel, hala sportowa, tu uczymy się i 
relaksujemy. Za dobre wyniki w nauce moŜna dostać stypendium, które, gdy nawet nie 
pokrywa całości czesnego, znacząco reperuje budŜet studenta. PrzyjeŜdŜając na studia duŜo 
dobrego słyszałam o organizowanych na kierunku obozach. Nic nie okazało się 
przereklamowane. Wszyscy z mojej grupy byli tak zadowoleni z obozu letniego, Ŝe juŜ nie 



moŜemy doczekać się kolejnego w zimie! Ale Ŝycie studenckie to nie tylko nauka, ale i 
rozrywka, ciekawa zabawa i mnóstwo nowych znajomości, dlatego z przyjemnością tańczę w 
uczelnianym zespole „Karpaty”, działam w Kole Turystyki i Jazdy Konnej i od czasu do 
czasu chodzą na imprezy organizowane przez samorząd studencki. Czas na tej uczelni leci 
szybko, ale ciekawie – zawsze czekam na następny dzień z radością, tak wyglądają studia." 

Mariia Bulbakh, studentka II roku  

A CO PO STUDIACH? 

Studia z zakresu turystyki i rekreacji kształcą specjalistów posiadających umiejętności 
kierowania, samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, 
wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu oraz biegłego posługiwania się językami 
obcymi. 

Zdaniem ekspertów MOśESZ ZOSTAĆ: 

• przedsiębiorcą prowadzącym własne biuro usług turystycznych i rekreacyjnych, 
• menadŜerem turystyki, 
• specjalistą ds. turystyki w administracji samorządowej i rządowej, 
• pracownikiem informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, 
• specjalistą do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, 
• szefem słuŜby hotelowej, 
• animatorem czasu wolnego, 

a po uzupełniającym kursie kwalifikacyjnym: 

• instruktorem rekreacji o specjalnościach: pływanie, fitness, narciarstwo, Ŝeglarstwo, 
nordic walking itp., 

• pilotem wycieczek i przewodnikiem terenowym, 
• ratownikiem wodnym, 
• masaŜystą dyplomowanym pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

ZDROWIE PUBLICZNE 
 
Studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzone są w Europie i Stanach Zjednoczonych od 
wielu lat, a kraje wysoko rozwinięte przywiązują szczególną uwagę do ich rangi i znaczenia. 
Studiując na tym kierunku, zdobędziesz wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, 
podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii, medycyny 
zapobiegawczej, zdrowia środowiskowego itp. Poznasz równieŜ problematykę 
niekonwencjonalnych metod terapii. Jako absolwent będziesz przygotowany do 
organizowania i propagowania działalności profilaktycznej w instytucjach opiekuńczych, 
wychowawczych, edukacyjnych oraz w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna). 
   
Kandydaci na studia I stopnia na tym kierunku muszą obowiązkowo przedstawić 
zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do studiowania 
na specjalności Promocja zdrowia z fizjoterapią (zaświadczenie wydane na cały okres 
studiów). 
  
Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność 
kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu Ŝycia wśród ludzi młodych i 
aktywnych. Przy ogólnym procesie zagroŜenia zdrowia zanieczyszczeniem środowiska, 
starzeniem się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne 



usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne a takŜe konieczności eliminacji zagroŜeń 
środowiskowych celem zmniejszenie ryzyka zdrowotnego itp. 
  

studia I stopnia - 6 semestrów - stacjonarne, 

7 semestrów - niestacjonarne 

specjalności: 
 

• promocja zdrowia z fizjoterapią* - odrębna ścieŜka kształcenia 
• higiena stomatologiczna 
• menedŜer Ŝywienia 
• organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 
• zarządzanie danymi medycznymi 
• zdrowie środowiskowe i medycyna zapobiegawcza 

*7 semestrów - studia stacjonarne, 8 semestrów - studia niestacjonarne 
  
  

studia II stopnia - 4 semestry 

magisterskie 

specjalności:  
 

• edukacja i promocja zdrowia 
• e-zdrowie 
• organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 
• technologia produktów kosmetycznych 

A co po studiach? 

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na ubieganie się o zatrudnienie w zakładach opieki 
zdrowotnej, a takŜe w innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i 
promocją zdrowia. Będziesz równieŜ predestynowany do pracy w jednostkach 
organizacyjnych szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, w zakresie 
organizacji i zarządzania placówkami słuŜby zdrowia, organizacji i realizacji programów 
promujących zdrowy styl Ŝycia, a takŜe zapobiegania chorobom. 

W programie studiów m.in.: 

• promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 
• epidemiologia 
• organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 
• nadzór sanitarno-epidemiologiczny 
• międzynarodowe problemy zdrowia 
• kwalifikowana pierwsza pomoc 



Zdaniem ekspertów MOśESZ ZOSTAĆ: 

• promotorem zdrowia, 
• menadŜerem zakładu opieki zdrowotnej, 
• pracownikiem gabinetów odnowy biologicznej, zakładów rehabilitacji i fizjoterapii. 

 
 
 


