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KIERUNEK WYKŁADY 

ADMINISTRACJA 

 
1. Publiczne prawo konkurencji – Pakiet Terminowy Student 

„Czy oferowanie do sprzedaży towarów poniżej kosztów ich produkcji jest czynem nieuczciwej konkurencji? 

W trakcie zajęć wykładowych omówione zostaną zagadnienia dotyczące norm materialnych i podstawowych rozwiązań proceduralnych 

służących publicznej ochronie konkurencji. Przedstawione zostaną także kompetencje organów administracji publicznej w obszarze 

ochrony konkurencji.  

 
prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka 

 

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka - dr habilitowany nauk prawnych, doradca (of counsel) w jednej z warszawskich kancela-

rii prawnych zajmującej się sprawami z zakresu ochrony konkurencji, regulacji sektorowej i litygacji. Współpracuje z Centrum Studiów 

Antymonopolowych i Regulacyjnych. Uczestniczy w pracach kolegiów redakcyjnych pism: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Stu-

dies" oraz "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny". 

 

2. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego 

Celem wykładu prezentacja rodzajów odpowiedzialności, którą za swoje działania mogą ponosić funkcjonariusze administracji publicz-

nej. Szczegółowo omówione zostaną zasady postępowania w ramach wybranych typów odpowiedzialności oraz przewidziane w nich 

sankcje.  

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo 



dr Katarzyna Kurzępa-Dedo – doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w publicznym i prywat-

nym prawie bankowym. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.  

 
BEZPIECZEŃSTWO  

WEWNĘTRZNE 

 

1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – Pakiet Terminowy Student 
W ramach zajęć wykładowych studenci zostaną zapoznani z zasadami ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, w szczegól-

ności w kontekście wejścia w życie w maju 2018 r. unijnego rozporządzenia tzw. RODO poświęconego właśnie ochronie danych osobo-

wych, które ogólnie rzecz ujmując wymusza na wszystkich podmiotach gromadzących i przetwarzających dane osobowe, w tym także w 

Internecie, zmianę dotychczasowych procedur w tym zakresie. 

 

dr Kamilla Kurczewska  

 

dr Kamilla Kurczewska - doktor nauk prawnych, magister filozofii. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a także w zasadach 

funkcjonowania administracji cyfrowej. 

 

2. Wojskowe organizacje obrony 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rodzajami wojskowych organizacji obrony, ich strukturami oraz występującymi w nich 

więziami społecznymi. Na zajęciach przedstawiona zostanie poza tym rola wojskowych organizacji obrony w systemie kształtowania 

bezpieczeństwa militarnego oraz w sytuacjach kryzysowych.  

 
dr inż. Tomasz Bąk 

 

Dr inż. Tomasz Bąk to generał rezerwy Wojska Polskiego, dowódca wielu jednostek frontowych, uczestnik kilku misji stabilizacyjnych 

i pokojowych na Bałkanach, w Iraku i na Wzgórzach Golan. Przez wiele lat kierował jako prodziekan procesem dydaktycznym na kie-

runku Bezpieczeństwo wewnętrzne WSIiZ. Obecnie jest m.in. dyrektorem ds. Bezpieczeństwa WSIiZ, dyrektorem Instytutu Studiów nad 

Terroryzmem. Zarazem kieruje Instytutem Analizy Ryzyka, realizującym zadania z zakresu: audytu bezpieczeństwa, usług detektywi-

stycznych, usług ochrony osób i mienia oraz prowadzącym szkolenia i kursy. Prywatnie szefuje też Muzeum Techniki i Militariów 

w Rzeszowie, którego celem jest między innymi prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzującej nauki o bezpieczeństwie 

i obronności. 



 
DIETETYKA 1. Podstawy dietetyki 

System dietetyczny. Nomenklatura, charakterystyka i zastosowanie diet. Profilaktyka chorób społecznych i dietozależnych. Rola dietety-

ka, znaczenie promocji zdrowia i edukacji żywieniowej. 

 

 

                                                                                        mgr Klaudia Bar 

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista dietetyk, nauczyciel akademicki WSIiZ, na co dzień związany rów-

nież z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

 

2. Kliniczny zarys chorób – Pakiet Terminowy Student 

Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego, układu ru-

chu, nerek, oraz schorzeń endokrynologicznych.   

 

                                                                                prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński 

 

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, Wydziału Lekarskiego. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii 

medycznej – biochemii. Endokrynolog, specjalista angiologii, biologii medycznej, biochemii, chorób wewnętrznych i diagnostyki labora-

toryjnej. 

 

 



3. Parazytologia 

Podstawowe pojęcia i terminy parazytologiczne. Immunologiczne mechanizmy obronne żywiciela. Parazytozy przewodu pokarmowego. 

Diagnostyka, profilaktyka i leczenie parazytoz. 

 

mgr Ilona Kruk  

 

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Biologia. Ukończone studia podyplomowe z Analityki i bezpieczeństwa zdro-

wotnego żywności oraz z Dietetyki. Uczestnik kursu pedagogicznego prowadzonego przez UR. Nauczyciel akademicki WSIiZ oraz ko-

ordynator międzynarodowych projektów Erasmus. 

 

4. Ekologia i ochrona środowiska człowieka 

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania. Znaczenie promo-

cji zdrowia w profilaktyce chorób społecznych oraz kształtowaniu świadomości ekologicznej współczesnego człowieka. 

 

 

 prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa 

 

Absolwent AR w Krakowie (1979 r.). Stopień doktora (1988) i doktora habilitowanego (1997) uzyskał w AR w Lublinie. Od 1981 r. do 

2000 r. zatrudniony w AR w Krakowie na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie. Od 2000 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, dwóch skryptów, jednego podręcznika dla studentów, 

czterech opracowań książkowych oraz redaktor 13 monografii. Specjalizuje się w problematyce jakości żywności w sektorze produkcji i 

obrocie oraz w branży usług turystycznych. Ponadto interesuje się problematyką ekologii i ochrony środowiska, szczególnie w aspekcie 



zdrowia człowieka i zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. 
DZIENNIKARSTWO                                   

I KOMUNIKACJA  

SPOŁECZNA 

 
ORAZ  

 
MEDIA CYFROWE 

I KOMUNIKACJA WIZERUN-

KOWA 
 

 

1. Socjologia Internetu 

Przedmiot poświęcony najważniejszym zjawiskom, związanym zrachowaniami społecznymi w sieci. Dla osób zainteresowanych nowymi 

mediami oraz ich wpływem na ludzi, więzi międzyludzkie i kontakty oraz działania społeczne.  

 
Dr Barbara Przywara 

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania. Z Uczelnią związana od 1998r.  
 

W latach 2002-2016 Kierownik Zespołu ds. Badania Potrzeb, prowadzącego badania socjologiczne, marketingowe, ewaluacyjne, analizy 

związane z jakością kształcenia, a także projekty komercyjne.  Specjalista ds. metodologii i realizacji badań oraz ewaluacji w wielu pro-

jektach. Obecnie członek zespołu badawczego w projekcie "Diagnoza medialna", realizowanego przez Laboratorium Badań Medioznaw-

czych Uniwersytetu Warszawskiego i Katedrę Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Pomysłodawca i członek ze-

społu projektu badawczego #Bezsieci 

 

2. Media i polityka 

Dla obserwatorów życia publicznego i świata mediów. 

Wykłady poświęcone zagadnieniom relacji pomiędzy władzą polityczną a mediami w systemach demokratycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem państw należących do UE. Podczas zajęć przedstawiona zostaje także historia tych relacji  w III Rzeczpospolitej oraz 

kwestia regulacji prawnych dotyczących tej sfery.  



 
prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall 

 

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall – Historyk, publicysta, polityk. Autor wielu publikacji prasowych i książek 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, brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej (sier-

pień 80.). W latach 90. minister bez teki i doradca w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Odznaczony w 2006 roku Krzyżem Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2010 roku Prezydent RP przyznał mu Order Orła Białego, 

a 25 lutego 2011 powołał w skład kapituły tego orderu. 

 

3. Komunikowanie międzynarodowe – Pakiet Terminowy Student 

Wykład przybliża problematykę procesu globalizacji od strony komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej oraz form komuniko-

wania się społeczeństw na świecie, przekazując także niezbędną wiedzę z zakresu innych religii i cywilizacji. Zakres poszerzono o za-

gadnienia związane z funkcjonowaniem w wielokulturowym społeczeństwie. 

 
dr hab. Rafał Matyja 

 

dr hab. Rafał Matyja to znany polski politolog, od lat zajmujący się instytucjami państwa, ich relacjami i umocowaniem prawnym. Jest 

absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium z historii). Doktorat z nauk humanistycznych w za-



kresie nauk o polityce obronił w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Habilitował się w zakresie nauk o polityce w Uniwersytecie Ja-

giellońskim. Pracował w Szkole Głównej Handlowej, w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie 

stworzył autorski program studiów politologicznych. Był również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Europej-

skiej im. Józefa Tischnera w Krakowie, a od 2014 r. jest pracownikiem WSIiZ w Rzeszowie. Ma również bogate doświadczenie wynika-

jące z pracy w instytucjach państwa, m.in. w Urzędzie Rady Ministrów i Sejmie. Jest aktywnym publicystą komentującym życie poli-

tyczne w Polsce. 

 

4. Analiza dyskursu medialnego 

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z kwestią analizy dyskursu w przekazach medialnych. Słuchacze dowiedzą się, czym jest 

dyskurs, jakie są jego składniki i jak można go analizować. Wiedza ta może być szczególnie przydatna dla studentów ekonomii, zaintere-

sowanych społecznymi aspektami funkcjonowania rynku oraz filologii angielskiej. 

 
prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk 

 

prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk - kulturoznawca, filmoznawca, badacz problematyki romskiej i specjalista ds. analizy dyskursu 

medialnego. Interesuje się zagadnieniem Krytycznej Analizy Dyskursu i jej metodologiczną użytecznością. 

 
FILOLOGIA ANGIELSKA 

 
1. Wstęp do Językoznawstwa 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi języka, w tym najważniejszymi pojęciami i ter-

minami z głównych gałęzi językoznawstwa: fonologii, morfologii, składni, semantyki, socjolingwistyki, pragmatyki, neurolingwistyki, 

psycholingwistyki i antropolingwistyki.  

prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda 

 

Prof. dr hab. Andrzej Łyda jest językoznawcą. Od roku 2008 pełni funkcję dyrektora Instytutu i kierownika Zakładu Translatoryki UŚ. 

Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Między-

narodowego Towarzystwa Psycholingwistyki Stosowanej ISAPL i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Języków Specjalistycznych 

AELFE. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

 



2. Historia kultury i literatury amerykańskiej 

Kurs ma na celu rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji tekstów kulturowych literackich w kontekście zjawisk i procesów spo-

łecznych i politycznych danej epoki, rozróżniania rodzajów i gatunków literackich i form dzieł sztuki charakterystycznych dla omawia-

nych prądów kulturowych, porównania i zestawienia zjawisk literackich i kulturowych w różnych okresach historii oraz umiejętności 

tworzenia syntetycznego oglądu tych procesów w powiązaniu ze zjawiskami kulturowymi w Europie. 

 

dr Izabela Bełz- Kaczmarek 

 

Dr Izabela Bełz- Kaczmarek z  wykształcenia filolog, doktor literatury (specjalność: komparatystyka). Tytuł magistra zdobyła na Uni-

wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł doktora zdobyła na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dr Izabela Bełz-  Kaczmarek  ma na swo-

im koncie publikacje w zakresie literaturoznawstwa oraz uczestniczyła w konferencjach i sympozjach naukowych. Wykładowca z dużym 

doświadczeniem w obszarze praktycznym oraz wydawniczym. 

 

3. Historia Języka angielskiego 

Kurs ma na celu uświadomienie studentom miejsca języka angielskiego w gronie rodziny języków indoeuropejskich, zapoznanie z eta-

pami rozwoju języka angielskiego, czynnikami historycznymi oraz z procesami zachodzącymi w języku angielskim, które miały wpływ 

na obecny kształt języka angielskiego. 

prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda 

 

Prof. dr hab. Andrzej Łyda jest językoznawcą. Od roku 2008 pełni funkcję dyrektora Instytutu i kierownika Zakładu Translatoryki UŚ. 

Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Między-

narodowego Towarzystwa Psycholingwistyki Stosowanej ISAPL i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Języków Specjalistycznych 

AELFE. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

4. Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego – Pakiet Terminowy Student 
Kurs ma na celu zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi głównych aspektów życia krajów obszaru języka angielskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, takich jak kultura, społeczeństwo, instytucje, historia czy 

warunki pracy, a także rozwijanie u słuchaczy umiejętności analitycznego i krytycznego podejścia do omawianych zagadnień i świado-

mości wkładu prezentowanych społeczeństw w dziedzictwo światowe. 

 

Prof. Piotr Kłodkowski 

 

Prof. nadzw. dr hab.Piotr Kłodkowski– dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, dr hab. nauk politycznych, specjal-

ność: stosunki międzynarodowe. Specjalista w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze państw azja-

tyckich. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach (2009-2014). Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami i profesor nadzwy-

czajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.        

 



FIZJOTERAPIA 
 

1. Fizjoterapia ogólna 

Dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że zespoły bólowe i inne zaburzenia związane z kręgosłupem stanowią obecnie jeden 

z podstawowych problemów medycznych i społecznych. 

Dotychczas opisano około 500 różnorodnych przyczyn tych dolegliwości, które są skutkiem przedłużających się zwolnień lekarskich 

(L4) i związanej z nimi absencji w pracy. 

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa zaliczane są do najczęstszych chorób cywilizacyjnych, są też jedną z najczęstszych przyczyn sprowa-

dzających pacjenta z powodu bólu do lekarza rodzinnego, a kolejno do wielu specjalistów (neurologa, neurochirurga, internisty, reumato-

loga i fizjoterapeuty).Przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa stanowią złożony problem diagnostyczny, leczniczy, rehabilitacyjny i urosły 

do rangi choroby społecznej i cywilizacyjnej, stając się poważnym problemem zdrowotnym współczesnych czasów. Skutki niepełno-

sprawności osób przewlekle cierpiących na bóle krzyża pociągają za sobą konsekwencje ekonomiczne, wynikające z kosztów bezpośred-

nich i pośrednich, ponoszonych przez państwo, a związanych z hospitalizacją, długotrwałym leczeniem oraz rehabilitacją. 

W ostatnich czasach dużą rolę przypisuje się edukacji społeczeństwa w zakresie czynnej profilaktyki pierwotnej i wtórnej, której ideą jest 

zdrowy styl życia. Fizjoterapeuci i inne służby medyczne powinny pełnić rolę edukatorów, animatorów zdrowego stylu życia na wzór 

innych cywilizowanych krajów europejskich. Fizjoterapeuci powinny być również wyposażeni w nowoczesną wiedzę i umiejętności 

praktyczne, w procesie rehabilitacji w ścisłej współpracy z lekarzem specjalistą w przywracaniu optymalnej sprawności pacjenta. 

 
dr Helena Bartyzel- Lechforowicz 

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ze specjalizacją rehabilitacji. Stopień naukowy doktora uzyskała na pod-

stawie pracy: „Percepcja sytuacji własnej pacjentów po przebytym udarze mózgu”. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy. Au-

torka ponad 30 publikacji związanych z tematyką schorzeń cywilizacyjnych w tym układu krążenia i narządu ruchu, jak również szeroko 

pojętą niepełnosprawnością. Pracę zawodową rozpoczynała w Klinicznym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach koło Krakowa. 

W latach późniejszych podjęła pracę w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie, pełniąc funkcję dyrektora, a następnie kierow-

nika Wydziału Fizjoterapii i Ratownika Medycznego. Od czterech lat jest Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych. Obecnie pełni 

również funkcję kierownika Katedry Fizjoterapii, a także zajmuje się opieką nad kołem naukowego ,,REHABILITANT". 

 



2. Kliniczne podstawy fizjoterapii w wieku rozwojowym 

Wykłady z przedmiotu  Kliniczne podstawy fizjoterapii w wieku rozwojowym  mają na celu przekazanie studentom wiedzy dotyczącej 

problematyki czynników ryzyka działających szkodliwie na rozwijający się mózg oraz ich skutków klinicznych u dzieci z zaburzeniami 

ośrodkowego układu nerwowego. 

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą prawidłowego rozwoju dziecka w pierwszym roku życia oraz z podstawowymi elementami diagnostyki 

poprzez ocenę motoryki spontanicznej, odruchów prymitywnych, a także reaktywności posturalnej. 

Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą usprawniania ruchowego z wykorzystaniem metod wyrównujących zaburzenia psychorucho-

we u dzieci. Zapoznanie studentów z metodami neurorozwojowymi takimi jak: metoda Vojty, metoda Bobathów, metoda SI. 

 

 
dr Lucyna Sitarz 

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek Rehabilitacja Ruchowa. Specjalistka I i II stopnia w zakresie 

Rehabilitacji Ruchowej. Tytuł Doktora Nauk o Zdrowiu uzyskała za rozprawę pt.: „Ocena rozwoju psychomotorycznego w pierwszym 

roku życia dzieci z ciąż bliźniaczych i pojedynczych urodzonych przedwcześnie”. Starszy Asystent w Klinicznym Regionalnym Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Klinicz-

nego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

 

3. Zaopatrzenie ortopedyczne 

Wykład z przedmiotu Zaopatrzenie ortopedyczne ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi jednostkami chorobowymi z grupy scho-

rzeń narządu ruchu oraz zaopatrzeniem ortopedycznym w różnego rodzaju niepełnosprawnościach. 

 



 
dr Jędrzej Płocki 

 

Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Fizjoterapia. Obecnie pracuje na  Oddziale Rehabilitacji w NTM 

Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej k. Rzeszowa. Studia podyplomowe ukończył z neurorehabilitacji. Odbył 

roczny wolontariat na Oddziale Ortopedii Wojewódzkiego szpitala w Kielcach. Zajmuje się Podologią. 

 

4. Biomechanika – Pakiet Terminowy Student  

Biomechanika, jako dziedzina wiedzy, jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin nauki, zajmującą się głównie funkcjonowa-

niem narządem ruchu, który jest odpowiedzialny za postawę człowieka i wykonywane ruchy. 

Biomaszyna, jaką jest człowiek, jest dalece bardziej skomplikowana funkcjonalnie od dotychczas wytworzonych najdoskonalszych urzą-

dzeń mechanicznych. Nasz układ ruchu ma ponad 400 mięśni, które są silnikami/siłownikami i około 240 stopni swobody. Urządzenia 

mechaniczne są tak konstruowane, że w jednym węźle pracy mają od 1 do 2 stopni swobody, a jeden najczęściej obsługują dwa napędy 

(silniki). Biomechanika ma zastosowanie nie tylko w sporcie i w fizjoterapii, ale również w ergonomii pracy. Wraz z takimi naukami jak 

inżynieria materiałowa, tkankowa i medyczna oraz biotribologia, umożliwia poznanie i rozwiązywanie zagadnień związanych z patologią 

oraz leczeniem i profilaktyką chorób narządu ruchu. Wybrane zagadnienia z podanego obszaru przekazane zostaną studentom podczas 

wykładów z biomechaniki w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19. 

 

prof. nadzw. dr hab. Janusz Cwanek  

 

Lekarz, specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu i ortopedii. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się tribologią stawu biodrowego (nauka 

o tarciu, zużyciu, smarowaniu), początkowo naturalnego, następnie sztucznego stawu biodrowego. 

 
 

GRAFIKA KOMPUTEROWA 

I PRODUKCJA  
MULTIMEDIALNA 

1. Typografia 

Wykład wprowadzający w arkana typografii. W ramach wykładu zostanie zaprezentowana wiedza z zakresu podstawowych pojęć typo-

graficznych, budowy znaku, jego projektowania. Zaprezentowane zostaną także informacje związane z trendami, jakie obecnie funkcjo-



 nują w tej dziedzinie projektowania. 

 
prof. Andrzej Głowacki 

 

Członek jury Imagine Cup 2014  

Rada Główna Nauki Szkolnictwa Wyższego 2011 - 2014 

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego 2010 - 2011 

Tytuł naukowy profesora z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy - 1995 

Przewód kwalifikacyjny II stopnia - 1991 

Przewód kwalifikacyjny I stopnia - 1985 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Architektury Wnętrz – 1974 

 

2. Podstawy komunikacji marketingowej 

Przedmiot skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami marketingu i sposobów komunikacji w sprzedaży. Celem przed-

miotu jest wyjaśnienie roli komunikacji marketingowej w kreowaniu sukcesu rynkowego organizacji, zaprezentowanie mechanizmów, 

jakie funkcjonują w obszarze marketingu. W trakcie wykładu będzie poruszane zagadnienie roli multimediów i komunikacji internetowej 

w komunikowaniu marketingowym. 



 
prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński 

 

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesor nadzwyczajny 

w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.  

2015 - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Poli-

tycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy: Pozabiznesowe obszary wykorzystania komunikacji marketingowej 

w warunkach polskich. Wybrane aspekty. 

2005 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy: Współpraca dziennikarzy i specjalistów public relations. Koncepcja rozwiązania 

modelowego. 

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz 

Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy).  

Były dziennikarz radiowy i prasowy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania ko-

munikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Social Communication. Online Journal". Autor kilkudziesię-

ciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych. 

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów POWER i POIR, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości, Ministerstwa Rozwoju oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, ślą-

skim i warmińsko-mazurskim. 

 

INFORMATYKA 

 
1. Modelowanie, analiza i re-inżynieria procesów biznesowych – Pakiet Terminowy Student 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat orientacji procesowej firm, oraz standardów wykorzystywanych w zarządzaniu pro-

cesami biznesowymi, kategorii działań naprawczych realizowanych w przedsiębiorstwach, oraz znaczenia integracji strategii informaty-

zacji ze strategią biznesową. Prezentowane są najważniejsze obszary zastosowań modelowania biznesowego, z perspektywy inżynierii 



oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych, oraz re-inżynierii, ulepszania i automatyzacji procesów biznesowych. W ra-

mach przedmiotu kształtowane są również umiejętności w zakresie tworzenia modeli biznesowych z wykorzystaniem języków UML 

(ang. Unified Modeling Language) i BPMN (ang. Business Process Modeling Notation).  

 

 
dr inż. dr Jacek Jakieła 

 

Dr inż. Jacek Jakieła pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Informatyki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-

szowskiej oraz współpracuje z Katedrą Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych WSIiZ w Rzeszowie. 

Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie informatyka i specjalności inżynieria oprogramowania. Współpracuje również z firmami 

jako niezależny ekspert, prowadząc analizy, przygotowując specyfikacje systemowe oraz zarządzając projektami informatycznymi. Jest 

autorem lub współautorem wielu opracowań dydaktycznych dla informatycznych i ekonomicznych kierunków studiów, m. in. warszta-

tów „4C of e-Business”, które są wykorzystywane w ramach cyklu szkoleniowego „Summer School on e-Business”, przewodnika dla 

przedsiębiorców „e-Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie” oraz podręcznika „Bazy danych. Przewodnik architekta infor-

macji”. W swoich badaniach koncentruje się na takich obszarach jak modelowanie biznesowe, obiektowe i agentowe metodyki analizy i 

projektowania informatycznych systemów zarządzania, symulacja wieloagentowa rozszerzonych przedsiębiorstw oraz internetowe mode-

le biznesowe. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych związanych z tą tematyką. Odbył zagraniczne staże naukowe. W czasie po-

bytu na Uniwersytecie Bielefeld (Niemcy) prowadził seminaria oraz wykłady otwarte dla studentów kierunku „Business Computing”. 

Był również zaangażowany, w roli kierownika projektu, w badania realizowane w SEAS Lab (laboratorium specjalizujące się w symula-

cjach wieloagentowych m.in. dla rządu USA) w Krannert School of Management przy Uniwersytecie Purdue (USA). 

 

2. Inteligencja obliczeniowa 

Przedmiot „Inteligencja obliczeniowa” ma na celu zapoznanie studenta z etapami budowania modeli matematycznych dla rozwiązań in-

formatycznych, procesem doboru właściwego algorytmu do rozwiązania problemu. Ponadto elementami wykładu jest poszerzenie wie-

dzy w zakresie metod, technik i narzędzi stosowanych w opracowywaniu rozwiązań informatycznych. Ważnym celem jest również 

kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się (również w spra-

wach zawodowych), czytania (ze zrozumieniem) literatury fachowej oraz przygotowania (i wygłoszenia) krótkiej prezentacji na temat 

realizacji zadania projektowego lub badawczego. Słuchacze poznają proces planowania oraz przeprowadzania eksperymentu badawcze-



go, wykonania interpretacji uzyskanych wyników oraz szacowania ich dokładności z wykorzystaniem teorii błędów, w połączeniu z za-

stosowaniem metod inteligencji obliczeniowej do analizy danych. 

 

 
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Starzyk 

 

Profesor nauk technicznych, matematyki, specjalista w dziedzinie inżynierii elektrycznej. Od 1991 roku jest profesorem Elektrotechniki 

i Informatyki w Ohio University. Był konsultantem Magnetek Corporation i profesorem wizytującym na Uniwersytecie we Florencji. Był 

doradcą technicznym i Senior Scientist w Magnolia Broadband Incorporation. Obecnie jest kierownikiem Katedry Zastosowań Systemów 

Informatycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Autor sześciu patentów i dziesięciu programów komputerowych w tym 

SOLAR Matlab, C++ Program ATES, C program for calibration of high precision digital voltmeter. Recenzent kilkunastu czasopism 

naukowych, m.in. „Archiwum Elektrotechniki”, „International Journal of Circuit Theory and Applications”, „International Journal Com-

puters and Mathematics with Applications”, „Journal of Electronic Testing”. Autor wielu publikacji naukowych w czasopismach z okre-

ślonym IF. 
 

3. Wykład monograficzny (Uczenie maszynowe) 

Wykład poświęcony tematyce uczenia maszynowego wchodzącego w skład problematyki sztucznej inteligencji. Na wykładzie słuchacze 

poznają najważniejsze algorytmy i metody stosowane do tworzenia systemów potrafiących doskonalić się na podstawie gromadzonych 

danych oraz wykorzystywać tak zdobyta wiedzę. Wykładowca przedstawi również zastosowania i sposoby wykorzystania metod uczenia 

maszynowego. Słuchacze poznają również najnowsze trendy i osiągnięcia w tej dziedzinie nauki. 



 
prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski 

 

Wybitny specjalista elektronik i informatyk, profesor i wykładowca na Wydziale Elektroniki i Inżynierii Komputerowej oraz Dyrektor 

Centrum Technologii Mikro i Nano Technologicznych Mikroelektronicznych w Stanie Alabama. Był założycielem i Vice Prezydentem 

IEEE Computational Intelligence Society, a następnie Prezydentem IEEE Industrial Electronics Society. Był edytorem szeregu czasopism 

naukowych takich jak: International Journal of Circuit Systems and Computers, IES Newsletter, IEEE Transactions on Neural Networks, 

IEEE Transactions on Education, Journal of Computing, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Journal of Intelligent and 

Fuzzy Systems. Był założycielem IEEE Trans. on Industrial Informatics, a obecnie jest Redaktorem Naczelnym IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, który jest jednym z największych periodyków IEEE z około 70 Associate Editors i bazą około 2000 recenzentów 

z ponad 80 krajów. 

 
KOSMETOLOGIA 

 
1. Surowce kosmetyczne 

Wykład ma na celu omówienie poszczególnych grup podstawowych surowców kosmetycznych: funkcji, źródeł, wymagań i kryteriów 

oceny przydatności. Przedstawiona zostanie również nomenklatura składników wykorzystywanych do wytwarzania kosmetyków różnego 

przeznaczenia.  

Doktor nauk medycznych, specjalizacja w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Asystent w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Der-

matologii Dziecięcej w Lublinie. Członek Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

 

dr Paweł Subik 

 

2. Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna – Pakiet Terminowy Student 

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z możliwościami, jakie daje chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna. Omawiane będą m.in. 

zabiegi w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, zabiegi w chirurgii estetycznej, zbiegi nieoperacyjne dla poprawiania urody. 

 



 
 

Dr n. med. Zbigniew Kozdronkiewicz 

 

Doktor nauk medycznych, specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej . Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Kierunku Dietetyka.  

Długoletni ordynator  Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz Konsultant Województwa Podkar-

packiego ds. chirurgii ogólnej. 

 

3. Dermatologia 

Wykład ma na celu zapoznanie z  podstawową terminologią dermatologiczną uwzględniającą budowę skory włosów i paznokci jak rów-

nież schorzenia w obrębie nich występujące oraz ich leczenie. 

 
Dr n. med.  Dalia  Chrzanowska 

 

Doktor nauk medycznych, specjalizacja w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 

Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej. 

Obecnie prowadzi własną praktykę lekarską, właściciel Dermatologia & Medycyna estetyczna w Rzeszowie.  

 



 

 

4. Chemia kosmetyczna 

Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu leku roślinnego a w tym różnych roślinnych substancji aktywnych mających zastosowanie                            

w schorzeniach skóry włosów i paznokci  z uwzględnieniem ich właściwości pielęgnacyjnych. 

 

 
 

Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak 

 

Profesor nauk farmaceutycznych. Zajmuje się analizą fitochemiczną wyciągów roślinnych, nowych związków pochodzenia roślinnego), 

badaniami aktywności biologicznej związków naturalnych. Ekspert Komisji Europejskiej EDQM w Strasburgu (grupa Tradycyjnej Me-

dycyny Chinskiej Farmakopei Europejskiej), Przewodniczący Sekcji Leku Roślinnego przy Komisji Farmakopei Polskiej. 
LOGISTYKA 

 

 

1. Ekonomika transportu 
-organizacja procesów transportowych i infrastruktury wykorzystywanej w różnych gałęziach transportu 

-metody rozwiązywania zadań transportowych i logistycznych 

-metody diagnozowania, analizowania i wnioskowania w odniesieniu do przebiegu zjawisk i procesów w łańcuchach dostaw  

 
dr inż. Krzysztof Feret 



 

- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 

- obszary pracy naukowej: zarządzanie i logistyka 

- autor i współautor publikacji dotyczących:  procesu zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem informacyjnych uwarunkowań 

procesu decyzyjnego oraz optymalizacji efektów 

- doradca w obszarze optymalizacji kosztów logistyki, poziomu zapasów magazynowych, zakupów flotowych i optymalizacji siatki połą-

czeń operatora transportu publicznego 

- Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki EFNEO sp. z o.o. w Warszawie 

 

2. Infrastruktura logistyczna 

 
-infrastruktura systemów logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw oraz zastosowanie elementów i obiektów infrastruktury 

-zasady i reguły zarządzania infrastrukturą logistyczną 

-metody doboru infrastruktury do poszczególnych procesów logistycznych oraz ocena funkcjonowania elementów infrastruktury 

 
prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf 

 
- doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu  

- obszary pracy naukowej: zarządzanie logistyczne, funkcjonowanie łańcuchów dostaw, wykorzystanie logistyki w obszarach nietypowych, takich jak 

logistyka miejska, społeczna i publiczna 

- autorka i współautorka  wielu artykułów z obszaru logistyki oraz  wykorzystania metod ilościowych i badań marketingowych w obszarze logistyki             

- kierownik i doradca Zespołu Producenckiego „Pro Futura” w Opolu   

3. Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji       
- komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w nowoczesnej firmie 

- działania wizerunkowe w zakresie komunikacji korporacyjnej 

- organizacja komunikacji korporacyjnej 



- technologia i standaryzacja w informacji korporacyjnej 

- systemy klasy Busieness Intelligence 

- portale korporacyjne, poczta elektroniczna, wirtualne społeczności, bazy wiedzy , e-learnig, intranet i extranet w zarządzaniu wiedzą                

w organizacji 

 

 

 
dr inż. Jan Andreasik 

 
- doktor nauk technicznych 

- doktorat na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1986)  

- obszary pracy naukowej: teorie podejmowania decyzji,  zarządzanie projektami, analiza finansowa  

- w latach 2003-2014  Rektor WSZiA w Zamościu.  

- honorowy Obywatela Miasta Zamościa 

 

4. Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego – Pakiet Terminowy Student 
- sposoby działania i zastosowania środków transportu produkcyjnego i magazynowego w obrębie ich systemowego funkcjonowania 

- charakterystyka zadań logistycznych realizowanych przy pomocy środków transportu produkcyjnego i magazynowego 

 



 
dr Grzegorz Wróbel 

 

- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu  

- obszary pracy naukowej: zarządzanie i logistyka 

- autor i współautor publikacji dotyczących: zarządzania produkcją, aspektów ochrony środowiska i standardów BHP w obszarze wytwa-

rzania, projektowania systemów produkcyjnych oraz analizy przepływu w procesach wytwórczych przy zastosowaniu komputerowego 

modelowania i symulacji. 

- doradca w firmach produkcyjnych w zakresie logistyki bliskiej i analizy procesowej, stażysta  w firmach produkcyjnych  (staż obejmo-

wał prace dotyczące modelowania procesowego, projektowania layoutów obszarów produkcyjnych, opracowywania modeli symulacyj-

nych linii produkcyjnych oraz  uczestniczenia w przedsięwzięciach optymalizacyjnych służb kaizen-lean i  służb utrzymania ruchu na 

produkcji. 

 

PSYCHOLOGIA 

W ZARZĄDZANIU 
 

1. Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 
- cele i działy psychologii ogólnej oraz nurty i koncepcje rozwoju myśli psychologicznej 

- podstawowe koncepcje natury człowieka oraz prawidłowości wyjaśniające jego funkcjonowanie w relacjach społecznych 

- procesy poznawcze i emocjonalne służące do opisu, wyjaśniania i przewidywania zachowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych 



 
prof. nadzw. dr hab. Józef Maciuszek 

 

- doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych (psychologia, psychologia społeczna, psycholingwistyka) 

- obszary pracy naukowej: procesy automatyczne, refleksyjność i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego i wybranych kon-

strukcji lingwistycznych, mechanizmy przetwarzania i funkcji perswazyjnej niedosłownych i pośrednich komunikatów 

- autor i współautor wielu artykułów z obszaru psychologii społecznej 

- członek stowarzyszeń naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 

 

2. Psychologia osobowości i różnic indywidualnych      
-cele i działy psychologii osobowości i różnic indywidualnych 

-różnice indywidualne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym 

-kierunki wykorzystywania wiedzy z psychologii osobowości do wyjaśniania zachowań człowieka w życiu codziennym  

 
dr Barnaba Danieluk 



 

- doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (specjalność psychologia społeczna) 

- obszary pracy naukowej: praca doktorska na temat „Poznawcze i behawioralne aspekty emocji wstydu i poczucia winy” 

- autor artykułów naukowych z dziedziny psychologii społecznej i statystyki 

- członek stowarzyszeń i organizacji naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej 

- stażysta w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie (staż psychoterapeutyczny) 

 

3. Psychologia pracy i organizacji  – Pakiet Terminowy Student 
- cele i działy psychologii pracy i organizacji 

- czynniki warunkujące pozytywne postawy wobec pracy oraz pozytywne relacje społeczne w miejscu pracy 

- rozpoznawanie objawów i konsekwencji zjawisk patologicznych w miejscu pracy  

 

dr Barnaba Danieluk 

jw. 

ZARZĄDZANIE 

 
1. Mikroekonomia 

Podczas wykładu studenci zapoznają się z zasadami działania rynku, zasadami funkcjonowanie na min gospodarstw domowych i przed-

siębiorstw. 

 

 
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz 

 

Związany z  University College London. Jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów. W przeszłości pracował na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim oraz University of California at Davis. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Pre-

zydenta RP, za działalność w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 

 

2. Podstawy finansów 

Podczas wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi finansów publicznych i prywatnych. 



 
dr Agata Gemzik-Salwach 

 

Specjalista z zakresu bankowości i finansów, zajmuje się problematyką kryzysów finansowych, regulacji ostrożnościowych oraz sektora 

shadow banking. Prodziekan ds. kierunków Ekonomia, Zarządzanie. Kierownik Katedry Finansów WSIiZ. 

 

 

 
 

ŚCIEŻKI ANGLOJĘZYCZNE 

 

KIERUNEK EKONOMIA,                     
ZARZĄDZANIE 

 

1. Ekonomia menedżerska (wykład prowadzony jest w języku angielskim) 

W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się  z uwarunkowaniami podejmowania decyzji menedżerskich warunkach różnych struktur eko-

nomicznych oraz metodami i narzędziami wspierających ten proces na podstawie wybranych teorii ekonomicznych. 

 



 
prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski 

 

Stefan Markowski przyjechał do Polski w końcu lat 1940-tych, skończył w Polsce szkole podstawowa i średnia i studiował ekonomię 

matematyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 roku wyemigrował z Polski do Skandynawii.  Jako wykładowca akademicki i 

konsultant przeprowadził wiele badań związanych z ekonomią aglomeracji miejskich, gospodarki mieszkaniowej, transportu i zatrudnie-

nia w Wielkiej Brytanii.  

Jako doradca w dziedzinie ekonomii i zarządzania kierował wieloma projektami sponsorowanymi przez ministerstwa i agencje rządu 

australijskiego, rządów innych krajów i organizacje międzynarodowe. 

Od roku 2017 pełni  funkcję Visiting Eisenhower Fellow w NATO Defence College w Rzymie. 

Więcej info na stronie: https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/smarkowski/Strony/default.aspx 

 

2. Zarządzanie marketingowe (wykład prowadzony jest w języku angielskim) 

W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się  z procedurą formułowania strategii marketingowej oraz procesem konstruowania systemu 

pozyskiwania informacji użytecznych w procesie decyzyjnym 

 

 

https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/smarkowski/Strony/default.aspx


 
mgr, MBA Bartłomiej Cieszyński 

 

Wieloletni menedżer w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz w działach sprzedaży i marketingu. Prowa-

dzi zajęcia z zarządzania zespołami sprzedażowymi, motywacji pracowników, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Ab-

solwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm. 

KIERUNEK INFORMATYKA 
 

1. Technologie sieciowe (wykład prowadzony jest w języku angielskim) 

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci informatycznych, teleinformatycznych 

oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, konfiguracji, obsługi i utrzymania urządzeń wchodzących w ich skład 

 

 
dr inż. Janusz Korniak  

 

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, doktor nauk technicznych z zakresu telekomunikacji. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Katedrze 

Elektroniki i Telekomunikacji. Ukończył szkolenia z zakresu sieci komputerowych w Centrach Szkoleniowych Akademii Cisco w Buda-

pest Polytechnic, University of Central England i Advance Technology Consortium – Romania. 

 

 



 

 

2. Metody obliczeniowe w nauce i technice (wykład prowadzony jest w języku angielskim) 

 

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie stosowania elementarnych obliczeń numerycznych          

do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych i inżynierskich  

 

dr inż. Leszek Puzio 

 

Doktor nauk technicznych w dziedzinie Informatyka. Doktoryzował się na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej                         

w Warszawie. Absolwent wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki na AGH w Krakowie o specjalności Informa-

tyka w sterowaniu i zarządzaniu. Odbył staż doktorski na University of Manitoba w Kanadzie. Od września 2002 roku asystent a od 2008 

roku adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 
  


