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KIERUNEK TEMATY

DIETETYKA „Dlaczego diety nie działają? O podejściu do stylu życia”.

DZIENNIKARSTWO 
I KOMUNIKACJA

SPOŁECZNA

„Real Time Marketing w internecie, czyli o markach, 
które trzymają rękę na pulsie” (warsztat 2h).

ZARZĄDZANIE „Zarządzanie finansami na giełdzie, 
czyli dlaczego to nie działa tak, jak myślisz”.

FILOLOGIA ANGIELSKA „Poznaj Chiny – wprowadzenie do języka, 
kultury i tradycji Państwa Środka”.

GRAFIKA KOMPUTEROWA 
I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA

„Storybording, czyli jak zacząć produkcję filmową”.

INFORMATYKA „Programowanie serwisów internetowych i urządzeń mobilnych”.
„Internet Rzeczy – projektowanie inteligentnego domu”.

KOSMETOLOGIA „INCI bez tajemnic – czyli jak czytać skład kosmetyków”.

LOGISTYKA  „FlexSim – poznaj oprogramowanie i rozpocznij proces produkcyjny”.

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU „Sprzedawca doskonały, 
metody wywierania wpływu na konsumentów”.

ŚCIEŻKI ANGLOJĘZYCZNE

ZARZĄDZANIE

 ◦ Aviation Management*: 
 „Aviation curiosities, what you definitely do not know about flying”.

 ◦ International Management*: 
„How did I find myself in Poland?”.

INFORMATYKA  ◦ Advanced Network Technologies*: 
„Internet Rzeczy – projektowanie inteligentnego domu”.

Ciekawa
Lekcja 

z WSIiZ

Chęć udziału w projekcie mogą zgłaszać nauczyciele  w Dziale Rekrutacji WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 88,  17 866 11 99  |  e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Każda szkoła może zaproponować zagadnienie lub temat, który jest dla niej interesujący. 
Zrealizujemy temat na zamówienie. 
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Jest to projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, w tym głównie maturzystów. Jest finansowany 
z funduszy własnych, a co za tym idzie całkowicie bezpłatny 
dla uczestników. 

W ramach projektu szkoła może wybrać temat lek-
cji, która zostanie przeprowadzona w specjalistycznych 
laboratoriach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. W każdej z lekcji powinna uczestniczyć jedna 
klasa (około 30 uczniów). Lekcja trwa 45 minut. 

Udział do projektu można zgłaszać 
od 1 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.


