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WSPiA 
Rzeszowska Szkoła Wyższa 
 

Bardzo nam miło, że zainteresowałeś się ofertą 
edukacyjną naszej Uczelni. Aby przekonać Cię do 
tego, że warto wybrać studia właśnie w naszej 
Uczelnię, prezentujemy rozmowę z prof. Jerzym 
Posłusznym, Rektorem WSPiA Rzeszowskiej 
Szkoły Wyższej. 
Przeczytaj i przekonaj się sam, że naprawdę warto 
studiować w WSPiA. 

Witaj!

Uczelnia, którą 
warto wybrać!

– Panie Rektorze tegoroczny informator oddajemy w ręce maturzystów w roku wyjątkowym dla WSPiA,  
bo w roku obchodów 25-lecia istnienia Uczelni. Czy ćwierć wieku działalności to dobra rekomendacja dla 
przyszłych studentów? 
– Na początku zwrócę uwagę na to, że WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! W roku aka-
demickim 2020/2021 obchodzimy piękny Jubileusz. Z dumą mogę oznajmić, że kształcimy studentów już od  
25 lat! Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycz-
nym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoje wykształcenie, zaufało nam ponad 40 tysięcy studentów – obecnych 
absolwentów. To zaufanie oraz ich kariery zawodowe stanowią dobrą rekomendację dla tegorocznych maturzy-
stów i naszych przyszłych studentów.

– Dlaczego według Pana wybierając uczelnię i kierunek studiów, kandydaci powinni zainteresować się wła-
śnie WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą? 
– Powodów, dla których warto rozpocząć studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, jest wiele. Postaram się 
wybrać cztery, moim zdaniem, najważniejsze. Pokazują one zarówno wysoki poziom, jak i nowoczesność naszej 
Uczelni.
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Powód pierwszy  to nowatorski „System Kształcenia Studentów”, podnoszący jakość i efektywność nauczania. 
Istotą tego systemu jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną systematycznie wie-
dzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne. W taki sposób student zalicza kolejne przedmioty, semestry 
i  lata studiów. System realizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Nowoczesna Uczelnia” i składa się 
z  czterech segmentów:

1. EDR – EDUKATOR, czyli dostępny on-line asystent studenta. Jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwia-
jąca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują m.in. streszczenie oma-
wianego tematu oraz materiały dydaktyczne do nauki. „EDUKATOR” zawiera również repetytorium z pytaniami  
i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. 

2. SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów). W miejsce tradycyjnych egzaminów 
wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Nasi studenci nie muszą już uczestniczyć 
w tradycyjnej sesji. W zamian za to mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na 
wykładach, ćwiczeniach i warsztatach. W ten sposób zbierają punkty potrzebne do zaliczenia przedmiotu. 
Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”. W WSPiA zróżnicowaliśmy także formę 
zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. SBS 
jest jedną z form sprawdzania wiedzy. Za jego pomocą zaliczane są najobszerniejsze przedmioty. Wiedzę 
studenta sprawdzamy także za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich i zaliczenia praktycz-
nego.

3. MIX EDUKACYJNY jest to uzupełniająca forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji występująca 
obok zajęć dydaktycznych. W ten sposób umożliwiamy studentom zdobywanie punktów również za inne for-
my aktywności, takie jak: działalność w kołach naukowych, udział w: studenckich seminariach i konferencjach 
naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpozna-
waniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości oraz za działalność organizacyjną. Dzięki punktom 
z MIXa student może podnieść swoją ocenę z danego przedmiotu nawet o 1 stopień!

4. DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO to pięć ścieżek umożliwiających studentom zdobywanie kwa-
lifikacji i umiejętności praktycznych. Cztery z nich to: praktyki zawodowe i pracownie praktyczne, elementy 
praktyczne zajęć dydaktycznych, seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego oraz staże za-
wodowe. Piąta ścieżka może być autorskim pomysłem studenta. W WSPiA odchodzimy także od tradycyjnych 
form dydaktycznych. Wprowadzamy bardziej praktyczne zajęcia. Studenci uczestniczą w grach decyzyjnych, 
zabawach logicznych, rozwiązują kazusy i case-study oraz w Klinikach Dydaktycznych, podczas których prowa-
dzą zajęcia dla swoich koleżanek i kolegów dyskutując i ucząc innych.

Powód drugi  to znakomita własna kadra naukowa. Tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny 
nauk. Wśród wykładowców jest także wielu doskonałych praktyków, m.in.: sędziów, prokuratorów, adwokatów, po-
licjantów i przedstawicieli biznesu. 

Powód trzeci  to nasza baza dydaktyczna, czyli utworzony w centrum Rzeszowa kampus stwarzający doskonałe 
warunki do studiowania. Oprócz wielu sal dydaktycznych, działa w nim jedyne w regionie akademickie Podkarpac-
kie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny 
Zbrodni”. W kampusie WSPiA student znajdzie także m.in.: klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczyn-
kowe, restaurację „W ogrodach” oraz w pełni wyposażoną siłownię. Do dyspozycji studentów jest pełnowymiarowa 
hala sportowa z widownią oraz nowoczesna strzelnica elektroniczna. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzą-
cą nietypowy akademik – tworzy go 40 mieszkań uczelnianych, w których może mieszkać 217 studentów. 

Powód czwarty  to koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie uzupełnione 
specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, które daje większe szanse na rynku pracy. Chcemy wyposażyć naszych 
absolwentów w kwalifikacje, z jednej strony na tyle ogólne i elastyczne, z drugiej zaś na tyle profesjonalne i rzetelne, 
aby byli oni w stanie spełnić rożne oczekiwania pracodawców w wielu dziedzinach. Dzięki temu będą oni potra-
fili zdobywać nowe umiejętności. Dlatego też w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający 
zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Jego elementem jest BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ra-
mach BED każdy student WSPiA otrzymuje bezpłatny bon o wartości 120 punktów, którymi może pokryć udział 
w dodatkowych zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Może także „opłacić” nim jeden semestr Studiów 
Podyplomowych w WSPiA. 
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– W opinii wielu osób kierunki, które od lat prowadzi WSPiA, tj. „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrz-
ne” oraz „prawo” są najlepsze na Podkarpaciu. Tą samą drogą podąża najnowszy kierunek, czyli „zarzą-
dzanie”, który Uczelnia posiada w swojej ofercie od sześciu lat. Zatem czym wyróżniają się kierunki studiów 
prowadzone przez WSPiA? 
– Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych kierunków jest opublikowana przez Ministerstwo Nauki  i Szkol-
nictwa Wyższego informacja o tym, że ponad 97 proc. absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę 
po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to ponad 95 proc. Są to jedne z najlepszych 
wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia. Nasze kierunki bardzo dobrze wypadają także w ogólnopolskich 
rankingach, zajmując czołowe miejsca wśród podobnych kierunków studiów. 

– Dlaczego tak się dzieje w przypadku „administracji”? 
– Kierunek „administracja” w WSPiA jest to jeden z najlepszych takich kierunków w kraju, biorąc pod uwagę 
także uniwersytety. Powiem nieskromnie, że taka jest opinia w różnych środowiskach akademickich w Polsce.  
Zatrudniamy wielu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a przecież osoba będąca jednocześnie sędzią  
i profesorem, to najlepsza gwarancja jakości kształcenia. Niezaprzeczalnym potwierdzeniem tej jakości jest nasza, 
licząca ćwierć wieku tradycja i doświadczenie w prowadzeniu studiów na kierunku „administracja”. Nikt na Pod-
karpaciu nie może wykazać się takim samym dorobkiem naukowym i dydaktycznym. 

– A jak jest w przypadku „bezpieczeństwa wewnętrznego”? 
– Proszę zwrócić uwagę, że obecnie panuje moda na tworzenie kierunku „bezpieczeństwo”, ale to my mamy naj-
większe w regionie, 25-letnie, doświadczenie w prowadzeniu studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Również jako pierwsi na Podkarpaciu uruchomiliśmy studia drugiego stopnia na tym kierunku. Z naszych badań 
losów absolwentów wynika także, że wiele osób po ukończeniu tego kierunku w naszej Uczelni znalazło pracę  
w Wojsku, Policji, Straży Granicznej czy innych służbach mundurowych. Jest to najlepsza rekomendacja dla tego 
kierunku studiów. 

– A dlaczego „prawo”? 
– Najważniejszym argumentem jest to, że WSPiA to pierwsza na Podkarpaciu Uczelnia, która dziesięć lat 
temu otrzymała uprawnienia do doktoryzowania na kierunku „prawo”. Dodam, że jesteśmy także jedną  
z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada takie uprawnienia. Mamy bardzo silną kadrę prawni-
ków – naukowców, sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Potwierdzeniem pozycji są też wysokie 
wyniki absolwentów WSPiA podczas egzaminów na wybrane aplikacje. 

– Jest jeszcze jeden kierunek studiów prowadzony przez WSPiA od niedawna, czyli „zarządzanie”. Jak jest 
w tym przypadku? 
– „Zarządzanie” podąża za wymienionymi wyżej kierunkami. Od początku, tworząc specjalności i zatrudniając 
kadrę naukową, robimy to tak, aby jak najszybciej znalazło się ono w ścisłej czołówce. Studia na tym kierunku  
w WSPiA kształcą przyszłe profesjonalne kadry zarządzające nowoczesnymi przedsiębiorstwami i innymi insty-
tucjami.

– Bardzo dziękuję Panu Rektorowi za rozmowę. 

Przemysław Pawlak, 
Redaktor Naczelny Gazety studentów WSPiA – „eSeMeS”
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Kierunki   STUDIÓW: Specjalności

„ADMINISTRACJA”
studia stacjonarne i niestacjonarne 
specjalności na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia:

 ▶ KLINIKA PRAWA - Studenckie biuro porad prawnych

 ▶ STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI PRAWA  
- Kurs na aplikacje prawnicze (dawniej Ścieżka aplikacyjna)

 ▶ E–ADMINISTRACJA,*
 ▶ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA,
 ▶ ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
 ▶ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
 ▶ ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA, 
 ▶ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM – SPEDYCJĄ – LOGISTYKĄ,
 ▶ KADRY I PŁACE, ** - NOWOŚĆ!
 ▶ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, ** 
 ▶ ADMINISTROWANIE FIRMĄ,** 
 ▶ OCHRONA INFORMACJI,** 
 ▶ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.** 

 „PRAWO”
jednolite, 5-letnie studia magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne

„KRYMINOLOGIA”
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

„ZARZĄDZANIE”
studia stacjonarne i niestacjonarne  
specjalności na studiach pierwszego 
stopnia:

 „BEZPIECZEŃSTWO  
WEWNĘTRZNE”
studia stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności na studiach pierwszego 
i drugiego stopnia:

 ▶ PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE,* - NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,*
 ▶ CYBERBEZPIECZEŃSTWO,
 ▶ BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE, - NOWOŚĆ!
 ▶ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
 ▶ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRO-

RYZMOWI, - NOWOŚĆ! 
 ▶ OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE,**  

- NOWOŚĆ!
 ▶ KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA, ** 
 ▶ MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.** 

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia  
na kierunku „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

 ▶ ANALITYKA BIZNESU, - NOWOŚĆ!
 ▶ RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI  

CONTROLLINGU,
 ▶ MENADŻER BIZNESU,- NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE, - NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, - NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.

NOWOŚĆ! 
PIERWSZY TAKI KIERUNEK NA PODKARPACIU

* Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach I stopnia.
** Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach II stopnia.

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez studenta specjalności nie zostanie 
utworzona grupa, istnieje możliwość odbywania w trybie indywidualnym. Student może także zaproponować specjalność, której nie ma na liście WSPiA i zrealizować ją 
w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.



Nowoczesne  STUDIA

 „Edukator” to dostępny 
on-line nowoczesny asy-
stent edukacyjny dla stu-
dentów WSPiA. Jest to 
narzędzie, które ułatwi Ci 
studiowanie i  systematycz-
ne zdobywanie wiedzy. 
Przed każdymi zajęciami 
studenci otrzymują m.in. 
streszczenie omawianego 
tematu oraz dodatkowe 
materiały dydaktyczne do 
nauki. „Edukator” zawie-
ra również repetytorium, 
w  którym oprócz szczegó-
łowego omówienia tematu 
znajdziesz pytania i  odpo-
wiedzi wymagane do jego 
zaliczenia. Do każdego 
tematu publikowane są 
dwa pytania testowe i  jed-
no pytanie problemowe.  
„Edukator” w 2020 r. zdobył 
nagrodę  „Nasze Dobre Pod-
karpackie”.

Jest to miejsce, w którym 
codziennie możesz rozwią-
zywać testy oraz przygoto-
wywać odpowiedzi pisem-
ne na pytania problemowe  
w ramach systemu „EDR-
-SBS”. W ten sposób zali-
czasz wybrane przez siebie 
tematy. Abyś nie tracił czasu 
w kolejkach i swobodnie ko-
rzystał z systemu „EDR-SBS”,  
w WSPiA działają aż trzy 
„Sale Tortur”. Obecnie do 
Twojej dyspozycji jest ponad 
100 komputerów. W planach 
WSPiA jest uruchomienie 
dużej „Sali Tortur”, w której 
będzie dostępnych prawie 
200 stanowisk.

System „EDR-SBS” pozwala 
Ci na zdobywanie dodatko-
wych punktów za działalność 
dydaktyczną i organizacyjną. 
Dzięki temu możesz podnieść 
ocenę z danego przedmiotu 
maksymalnie o 1 stopień. Mo-
żesz także trafić na prestiżową 
listę rankingową najbardziej 
aktywnych studentów WSPiA 
premiowaną ciekawymi na-
grodami i wyróżnieniami. Pre- 
mie możesz zdobyć m.in. 
za: aktywność w Kołach Na-
ukowych, udział w  klinikach 
doradczych, udział w innych 
wydarzeniach naukowych i dy- 
daktycznych organizowanych 
przez WSPiA oraz udział w wy- 
darzeniach naukowych lub 
popularnonaukowych poza 
Uczelnią. 

Ideą systemu „EDR-SBS” jest 
likwidacja sesji egzaminacyj-
nych. Jeśli wejdziesz do tego 
systemu, to możesz systema-
tycznie i na bieżąco – przez 
cały semestr – zaliczać tematy 
omawiane podczas zajęć. Co 
bardzo ważne, systemem SBS 
objęte są m.in. „duże” przed-
mioty, które podzielone zosta-
ły na mniejsze części. Dzięki 
temu nie masz przed sobą 
ogromu materiału do naucze-
nia się w trakcie sesji – zdajesz 
go systematycznie przez cały 
semestr. Zbierając punkty, 
sam decydujesz, na jaką oce-
nę chcesz zapracować. Nowo-
ścią w systemie „EDR-SBS” jest 
to, że po uzyskaniu pozytywnej 
oceny w  wyznaczonym ter-
minie możesz poprawić ją na 
wyższą. 

„EDUKATOR” 
– nowoczesny 

asystent 
studenta WSPiA

„MIX
EDUKACYJNY” „SALA TORTUR”

SYSTEM
„EDR-SBS” 



Chlubą Uczelni jest kadra dydaktyczna, która za-
pewni Ci wysoki poziom kształcenia.

Kadrę tę stanowią głównie pracownicy WSPiA Rze-
szowskiej Szkoły Wyższej, a  także Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Bia-
łostockiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wspo-
magają nas także praktycy: sędziowie Naczelnego 
i Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego, oraz sądów 
powszechnych wszystkich szczebli, prokuratorzy pro-
kuratur rejonowych i okręgowych, pracownicy, m.in.: 
Krajowej Administracji Skarbowej – Izby Administracji 
Skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skar-
bowych, banków, urzędów administracji rządowej oraz 
samorządowej, funkcjonariusze i pracownicy instytucji 
i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in.: Policji, 
ABW, CBA, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Służby Więziennej.

W związku z coraz szerszą ofertą dydaktyczną obej-
mującą nowe kierunki studiów i specjalności, liczba  
nauczycieli akademickich ciągle wzrasta. Obecnie za-
trudniamy ponad 200 profesorów, doktorów, asysten-
tów, wykładowców i lektorów. Większość naszej kadry 
badawczo-dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na 
tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w na-
szej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.

Wśród pracowników dydaktycznych prowadzą-
cych zajęcia w WSPiA są m.in.:

• prof. Jerzy Posłuszny (prawo administracyjne, prawo finanso-
we),

• prof. Andrzej Zoll (prawo karne),
• prof. Zbigniew Ćwiąkalski (prawo karne),
• prof. Jan Szreniawski (prawo administracyjne),
• prof. Bożena Wieczorska (prawo administracyjne, prawo 

gospodarcze),

• prof. Andrzej Witkowski (historia administracji,  
historia państwa i prawa),

• prof. Zbigniew Czarnik (prawo administracyjne,  
postępowanie administracyjne),

• prof. Robert Sawuła (prawo administracyjne,  
postępowanie administracyjne),

• prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń  
społecznych),

• prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
• prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
• prof. Kazimierz Lankosz (prawo międzynarodowe),
• prof. Grzegorz Wolak (prawo cywilne)
• prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie),
• prof. Andrzej Grabowski (logika prawnicza, retoryka, erysty-

ka),
• prof. Wiesław Czyżowicz (prawo celne i stosunki  

międzynarodowe),
• prof. Piotr Witkowski (prawo celne),
• prof. Leszek Leszczyński (teoria i filozofia prawa),
• prof. Fryderyk Zoll (prawo cywilne),
• prof. Maciej Muliński (postępowanie cywilne),
• prof. Andrzej Kisielewicz (prawo pracy i ubezpieczeń społecz-

nych oraz prawo własności intelektualnej),
• prof. Adam Taracha (kryminalistyka i kryminologia),
• prof. Janusz Raglewski (prawo karne),
• prof. Andrzej Sakowicz (prawo karne).
• prof. Ewa Guzik-Makaruk (prawo karne, kryminologia, prawo 

karne medyczne)
• prof. Leszek Wieczorek (kryminologia)
• ks. prof. dr Marek Story (prawo wyznaniowe i kanoniczne)
• dr hab. Tomasz Bąk (bezpieczeństwo wewn.)
• dr hab. Agnieszka Rzepka (zarządzanie)
• dr hab. Wojciech Głód (zarządzanie)
• dr hab. Grzegorz Głód (zarządzanie)
• dr hab. Dominik Tyrawa (legislacja)
• dr hab. Szymon Byczko (prawo ubezpieczeń gospodarczych)

Absolwenci Seminarium Doktoranckiego WSPiA podczas składania  
przysięgi doktorskiej.
Słowa przysięgi odczytuje prof. Ludwik Żukowski.

Znakomita  KADRA NAUCZAJĄCA
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To nas   WYRÓŻNIA:

WSPiA UCZELNIA AKADEMICKA
Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!
Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk prawnych.
Daje nam to status uczelni akademickiej i tym sa-
mym przynależność do elitarnej grupy najlepszych 
uczelni w Polsce!

NAJSTARSZA UCZELNIA NIEPUBLICZNA NA PODKARPACIU
WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Pod-
karpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edu-
kacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych 
szkół wyższych pod numerem 75.

NAS WYBIERAJĄ
Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicz-
nych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 stu-
dentów.

POZYTYWNE OCENY PKA
Wszystkie prowadzone przez nas kierunki studiów 
wraz z kilkunastoma specjalnościami, otrzymały po-
zytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

SYSTEM MONITOROWANIA EKONOMICZNYCH  
LOSÓW ABSOLWENTÓW - ELA
Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, ponad 95 proc. absolwentów studiów  
II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. Są to 
jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni 
z Podkarpacia!

UCZELNIA SPOŁECZNA
Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych 
o  charakterze społecznym. Oznacza to, że wszyst-
kie środki finansowe pochodzące z opłaty za studia 
przeznaczamy na działalność dydaktyczną, rozwój 
naukowy, bazę lokalową. Stąd piękny kampus i kon-
kurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi 
uczelniami!

WŁASNA BAZA DYDAKTYCZNO-SOCJALNA
Zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych kam-
pusów w Polsce zlokalizowany w centrum Rze-
szowa. Naszym studentom zapewniamy znakomite 
warunki studiowania w nowoczesnych obiektach 
(o pow. ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni 
ponad 3 ha w centrum Rzeszowa oraz zakwaterowa-
nie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim liczą-
cym 40 mieszkań o pow. 2,9 tys. m2.

ZNAKOMITA KADRA NAUCZAJĄCA
Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowa-
na kadra nauczająca. Obecnie WSPiA zatrudnia po-
nad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów 
oraz min. prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy 
i  pracowników instytucji i służb bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz urzędów administracji państwowej 
i samorządowej.
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Żadnych dodatkowych opłat   

W OPŁACIE ZA STUDIA OTRZYMUJESZ TAKŻE:

DRUGI KIERUNEK I DRUGĄ SPECJALNOŚĆ  
BEZPŁATNIE! BEZPŁATNE EGZAMINY  
I ZALICZENIA! PROGRAM LOJALNOŚCIOWY!
Rozpoczynając i kończąc studia licencjackie w WSPiA 
- jesteś automatycznie beneficjentem programu lo-
jalnościowego. Otrzymujesz:

 ▶ zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugie-
go stopnia,

 ▶ do 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie 
(dla absolwentów studiów II stopnia na WSPiA),

 ▶ do 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,
 ▶ 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub 
małżeństwa studiującego w danym roku akademic-
kim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

TANIE ZAKWATEROWANIE  w jedynym w Polsce 
Wielomieszkaniowym Domu Studenckim
183 studentów studiów stacjonarnych WSPiA może 
skorzystać z zakwaterowania w 34 mieszkaniach zlo-
kalizowanych blisko Uczelni. Opłata z mediami wynosi 
już od 350 do 420 zł miesięcznie!

BON EDUKACJI DODATKOWEJ  otrzymywany w ra-
mach opłaty za studia, pozwala każdemu studentowi 
skorzystać z dodatkowych zajęć, bezpłatnych kur-
sów i warsztatów umożliwiających zdobycie dodat-
kowych kwalifikacji, które są bardzo ważne w mo-
mencie poszukiwania pracy. W ramach BED możesz 
zaoszczędzić nawet 1700 zł wybierając dofinansowa-
ne studia podyplomowe.

SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ DO STYPENDIÓW Z BUDŻETU 
PAŃSTWA

Systemem stypendialnym  objęta  jest większość studen-
tów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Student może 
wnioskować o stypendium socjalne, rektora oraz stypen-
dium dla osób niepełnosprawnych, a w uzasadnionych 
sytuacjach o zapomogę.  W lutym 2022 roku maksymal-
na łączna wysokość świadczeń może wynieść 2435,00 zł 
miesięcznie! 

STYPENDIA Z BUDŻETU UCZELNI
Są to stypendia dla: najlepszego studenta WSPiA, naj-
lepszych studentów Kolegiów oraz dla najlepszego 
sportowca.

PROGRAMY ZAGRANICZNE
Umożliwiamy studentom udział w europejskim progra-
mie Erasmus Plus. W ramach tego programu studenci 
mogą odbywać część studiów i praktyki zagranicą. 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE
WSPiA jest liderem w pozyskiwaniu funduszy na do-
datkowe zajęcia dla studentów! Wartość projektów, 
które do 2023 r. zrealizuje Uczelnia to ponad 71 mln zł. 
Studenci mogą m.in. skorzystać z płatnych staży za-
wodowych, bezpłatnych szkoleń i zajęć praktycznych.

JĘZYKI OBCE
Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych 
opłat. Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOLES. 
Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia uczy się języka obcego przez 140 godzin obo-
wiązkowo, natomiast studenci studiów stacjonarnych, 
jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się języka 
obcego przez 220 godzin obowiązkowo. Dodatkowo 
(w ramach BED) studenci mają możliwość kontynu-
owania nauki języka angielskiego biznesowego w wy-
miarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiąz-
kowo).

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI PRAWA  
- KURS NA APLIKACJE PRAWNICZE
To dodatkowe studium oferowane przez WSPiA stu-
dentom na kierunku „prawo”. Przygotowuje on do 
zdania egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze.  

BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW 
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 
50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem 

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie 
żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opła-
tą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką za-
sadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. 
Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyj-
ne świadczone przez Uczelnię!
Porównaj z innymi uczelniami!

Konkurencyjna opłata za studia!
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na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup 
studentów studiów niestacjonarnych.

RESTAURACJA „W OGRODACH”  to smaczne i tanie obia-
dy abonamentowe. 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH
Do Twojej dyspozycji oddaliśmy bardzo dobrze wypo-
sażoną siłownię. Będąc studentem możesz ćwiczyć za 
darmo! Nie potrzebujesz opłacać żadnego karnetu. Do-
datkowo zapisz się do sekcji sportowej i szlifuj formę 
m.in. na policyjnym torze przeszkód.

WIRTUALNA UCZELNIA, WIRTUALNA KWESTURA  
I POCZTA STUDENCKA
Logując się do swojego indywidualnego konta masz 
dostęp do wszystkich informacji związanych z studia-
mi, możesz to zrobić z dowolnego miejsca i dowolnego 
urządzenia. 

NOWATORSKI „SYSTEM KSZTAŁCENIA STUDENTÓW” (SKS)
Celem systemu jest podnoszenie jakości i efektywności 
nauczania. System realizowany jest w ramach programu 
edukacyjnego „Nowoczesna Uczelnia”.

EDUKATOR
Jest to pomoc dydaktyczna ułatwiająca studentom 
zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji 
i  kwalifikacji. Znajdziesz tam: treść merytoryczną, 
repetytoria, pomoce naukowe, casusy, wyciągi z orze-
czeń sądowych itp. 

SBS, CZYLI „STEP BY STEP - KROK PO KROKU”
Nasi studenci nie mają już tradycyjnej sesji. W miej-
sce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie 
nowy sposób zaliczania przedmiotów. Student sys-
tematycznie, przez cały semestr, zalicza tematy oma-
wiane na wykładach. Zaliczanie odbywa się w stwo-
rzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE
Od wielu lat realizujemy nowatorski w kraju system 
kształcenia praktycznego dla naszych studentów.

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM
Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akade-
mickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego 
i przyjaznego traktowania studentów. Na studiach nie-
stacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach nieko-
lidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od 
godz. 10, nie częściej niż co dwa tygodnie.
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Nasza Uczelnia oferuje studentom następujące  
stypendia:

Stypendium socjalne – jeśli znajdujesz się w 
trudnej sytuacji materialnej możesz ubiegać się o to 
świadczenie. O przyznanie stypendium mogą ubie-
gać się studenci, których dochód na członka rodziny 
za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza kwo-
ty 1050,00 zł.  W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach student może otrzymać stypendium socjalne w 
zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub innym obiekcie jeżeli codzienny dojazd  
z miejsca stałego zamieszkania (tj. z miejscowości po-
łożonej poza miastem Rzeszów) do Uczelni uniemożli-
wiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

W roku akademickim 2020/2021 wysokość sty-

pendium socjalnego wynosiła od 910 zł do 1000 zł,  
a zwiększenia 370 zł.

Stypendium rektora – jeśli osiągnąłeś wysoką śred-
nią ocen, posiadasz osiągnięcia naukowe, artystyczne 
lub sportowe, już po I roku studiów możesz starać się 
o to świadczenie. Na I roku studiów przysługuje ono tyl-
ko studentom II stopnia oraz laureatom olimpiady mię-
dzynarodowej lub przedmiotowej o zasięgu ogólno-
polskim, jeśli profil olimpiady jest zgodny z wybranym 
przez Ciebie kierunkiem.
W roku akademickim 2020/2021 wysokość stypen-
dium rektora wynosiła od 900 zł do 1200 zł.

Zapomoga – jeśli z przyczyn losowych znalazłeś 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej możesz 
ubiegać się o zapomogę.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – jeśli 
posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
możesz ubiegać się o to świadczenie. W roku akade-
mickim 2020/2021 wysokość tego stypendium wyno-
siła od 850 do 950 zł.

STYPENDIA OTRZYMUJE WIĘKSZOŚĆ NASZYCH 
STUDENTÓW. 
W 2021 ROKU NA POMOC MATERIALNĄ DLA STU-
DENTÓW OTRZYMALIŚMY KWOTĘ 6 660 700,00 zł

mgr Iwona Pacholarz,
kierownik Działu Pomocy 
Materialnej dla Studentów

Aby stworzyć Ci lepsze warunki mieszkaniowe i za-
pewnić niskie koszty zakwaterowania zamiast tradycyj-
nego budynku zwanego potocznie „akademikiem”, jako 
pierwsza uczelnia w Polsce utworzyliśmy Wielomieszka-
niowy Dom Studencki. Składa się on z 37 mieszkań, które 
stanowią własność WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. 
Ich łączna powierzchnia to ponad 2900 m2! 

Mieszkania zlokalizowane są blisko Uczelni. Są funk-
cjonalne, wygodne, umeblowane i  wyposażone w  nie-
zbędny sprzęt (np. lodówkę). Studentom oferujemy za-
kwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobowych. 

Nasze uczelniane mieszkania są tańsze od akademi-
ków, a  także od tradycyjnej stancji. Opłaty różnicujemy 
w  zależności od liczby osób zakwaterowanych w  poko-
ju. Wynoszą one od 350 do 420 złotych miesięcznie od 
osoby. W tej kwocie mieszczą się opłaty za media (wodę, 
prąd, gaz) oraz nieograniczony dostęp do Internetu. Stu-
dent uiszcza kaucję zwrotną w wysokości 1260 zł.

Z  tej unikalnej oferty taniego zakwaterowania może 
skorzystać ponad 183 studentów studiów stacjonarnych.

Stypendia   MOŻESZ NAWET STUDIOWAĆ ZA DARMO

Wielomieszkaniowy   DOM STUDENCKI
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Biuro  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W 2018 r. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wprowa-
dziła nowatorski system kształcenia praktycznego pn. 
„DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO”, którego 
celem umożliwienie studentom weryfikacji nabytej  
w toku studiów teoretycznej wiedzy oraz zdobycie kon-
kretnych umiejętności praktycznych, niezbędnych na 
rynku pracy.  

Dla każdego studenta przygotowywany jest indy-
widualny program kształcenia praktycznego, łączący 
praktyki zawodowe z zajęciami praktycznymi. Dzięki 
temu nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców 
jako doskonale przygotowani zdolni do samodzielnego 
wykonywania powierzonych obowiązków, bez potrzeby 
dodatkowych szkoleń po zakończeniu studiów. Prakty-
ki są realizowane w różnych instytucjach zewnętrznych, 
których specyfika odpowiada profilowi kierunku stu-
diów.

Droga Kształcenia Praktycznego przewiduje pięć 
ścieżek tj.: 
Ścieżka pierwsza – praktyki zawodowe i pracownie 
praktyczne: Studenci są przygotowywani do odbycia 
praktyki zawodowej w instytucjach, prowadzonych 
jako zajęcia dydaktyczne wpisane do planu studiów. 
Pracownie praktyczne prowadzą przedstawiciele insty-
tucji, do których studenci są kierowani. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu student jest właściwie przygotowany do 
odbycia praktyki zawodowej, co powoduje, że nabiera  
ona realnego wymiaru. Na pracowniach praktycznych 

omawiane są problemy, z jakimi studenci zetknęli się 
podczas odbywania praktyk. 
Ścieżka druga – praktyczne formy i treści zajęć dy-
daktycznych: efekty przygotowania zawodowego osią-
gane są poprzez upraktycznione zajęcia przyporząd-
kowane do poszczególnych zajęć warsztatowych w 
ramach planu studiów. Obejmuje zajęcia warsztatowe 
w ramach przedmiotów kierunkowych zgodnych z wy-
branymi przez studentów specjalnościami. 
Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadze-
nie materiału empirycznego: Służy zebraniu materia-
łu empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy 
dyplomowej. Studenci są inspirowani przez swoich 
promotorów do zbierania materiału np. udziału w te-
matycznych rozprawach sądowych, przeprowadzania 
badań ankietowych, czy prowadzenia badań metodą 
wywiadu środowiskowego, dokonywania analizy wyro-
ków sądowych, danych statystycznych itp.
Ścieżka czwarta – staże zawodowe: (ścieżka nieobo-
wiązkowa) aktywnym studentom Uczelnia stara się 
umożliwić odbywanie dodatkowych staży w instytu-
cjach współpracujących z WSPiA.
Ścieżka piąta – alternatywne formy kształcenia: 
(ścieżka nieobowiązkowa) to indywidualnie wybierane 
przez studenta dodatkowe, nieobowiązkowe formy dy-
daktyczne – np. udział w pracach kół naukowych, udział 
w Klinice Prawa, Klinice Administracji, Klinice Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Klinice Przedsiębiorczości, 
współorganizacja konferencji i seminariów uczelnia-
nych, udział w cyklu spotkań z „ciekawym człowiekiem”, 
realizacja szkoleń w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej 
itp.
Indywidualna Droga Kształcenia Praktycznego jest no-
watorskim i innowacyjnym programem, który pozwala 
przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej  
w sposób kompleksowy i przemyślany. Dzięki tak boga-
temu doświadczeniu w prowadzeniu systemu praktyk 
zawodowych i szkolenia praktycznego nawet podczas 
pandemii COVID 19, kiedy nie było możliwości fizycz-
nego odbywania praktyki zawodowej w instytucjach – 
umożliwiliśmy naszym studentom innowacyjną formę 
wirtualnej praktyki zawodowej. 

Dodatkowo w WSPiA działa Akademickie Biuro Karier, 
które pomaga studentom w zdobywaniu i rozwijaniu 
kompetencji ułatwiających wchodzenie na rynek pra-
cy. Prowadzi również wyszukiwarkę ofert pracy, staży, 
praktyk i szkoleń, które są adresowane do studentów  
i absolwentów Uczelni.

Studentki podczas praktyk w Porcie Lotniczym  
Rzeszów-Jasionka.
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Biuro  EDUKACJI DODATKOWEJ

Uczelnia realizuje szereg inicjatyw umożliwiających roz-
wój zainteresowań i umiejętności studentów oraz wy-
posażenie ich w specjalistyczne kwalifikacje.

Koła Naukowe i Koła Zainteresowań – w WSPiA działa 
kilkanaście kół naukowych i kół zainteresowań, np.: Koło 
Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Koło Naukowe 
Prawa Konstytucyjnego, Koło Naukowe Prawa Gospo-
darczego, Koło Strzeleckie, Koło Naukowe Bezpieczeń-
stwa Granicznego czy Koło Naukowe LEX.  
Koła to projekty badawcze, konferencje, spotkania 
z  ludźmi nauki i biznesu, praca twórcza. To możliwość 
rozwoju zainteresowań naukowych, zawodowych oraz 
pasji. To także możliwość zdobywania punktów w ra-
mach MIXa Edukacyjnego. 

dr Hubert Kawalec,
Dyrektor Centrum  
Edukacji Dodatkowej 

Klub Dobrego Studenta – Uczelnia promuje studentów 
z najlepszymi wynikami, obejmując ich opieką zwią-
zaną z rozwojem kariery zawodowej i naukowej przez 
organizowanie specjalistycznych warsztatów             i 
szkoleń, pomoc w publikowaniu prac naukowych dal-
szym rozwoju kariery naukowej oraz promocję wśród 
pracodawców. 

Uczelnia realizuje szereg inicjatyw umożliwiających roz-
wój zainteresowań i umiejętności studentów oraz wy-
posażenie ich w specjalistyczne kwalifikacje.  

System Edukacji Dodatkowej – BED (Bon Eduka-
cji Dodatkowej) – każdy student studiujący w WSPiA 
otrzymuje bezpłatny bon o wartości 120 punktów. Tymi 
punktami pokrywa uczestnictwo w dodatkowych, wy-
branych przez siebie zajęciach umożliwiających uzyska-
nie dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji przydat-
nych na rynku pracy. Zajęcia odbywają się w ramach 
kursów i warsztatów poza tokiem studiów. W ramach 
BED studenci mogą uczestniczyć także w studiach po-
dyplomowych.

Zajęcia odbywają się sposób tradycyjny oraz w formie 
e-learningowej.

W WSPiA sam decydujesz o długości oraz różnorodności za-
jęć z języka obcego. Jeśli ukończyłeś obowiązkowy lektorat, 
możesz kontynuować naukę języka w formie fakultatywnej  
w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej BED. W naszej Uczel-
ni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na 
zasadach wolnego słuchacza. 

Studenci mają do wyboru języki: angielski, nie-
miecki, francuski, hiszpański lub rosyjski. Powstanie 
grup językowych uzależnione jest od liczby chętnych 

mgr Danuta Bałanda,
kierownik Zespołu
Języków Obcych WSPiA

Zespół   JĘZYKÓW OBCYCH
do nauki danego języka. Nauka odbywa się na różnych 
poziomach w zależności od prezentowanej przez stu-
dentów znajomości języka obcego oraz jest wzboga-
cana  elementami języka branżowego stosownie do 
kierunku studiów. 

Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do mię-
dzynarodowych egzaminów TOLES z angielskiego ję-
zyka prawniczego, którego certyfikat jest powszech-
nie uznawany. 

Kadrę Zespołu Języków Obcych stanowią najlepsi 
i doświadczeni lektorzy osiągający doskonałe wyniki 
w przygotowywaniu swoich słuchaczy do egzaminów 
międzynarodowych oraz do posługiwania się języ-
kiem obcym w środowisku zawodowym.

Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia (3-letnich) uczy się języka obcego przez 140 go-
dzin obowiązkowo natomiast studenci studiów stacjo-
narnych, jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się 
języka obcego przez 220 godzin obowiązkowo. Dodat-
kowo (w ramach BED) mają możliwość kontynuowania 
nauki języka angielskiego biznesowego w wymiarze 60 
godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo).
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Projekty  DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest liderem w  po-
zyskiwaniu funduszy na dodatkowe zajęcia dla stu-
dentów! Wartość projektów, które do 2023 r. zrealizuje 
Uczelnia to ponad 71 mln zł. 

Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni 
w regionie. Realizowane projekty wspierają m.in. rozwój 
kompetencji i umiejętności studentów. Obejmą rów-
nież poradnictwo zawodowe, wsparcie w zakresie za-
kładania własnej działalności gospodarczej, płatne sta-
że oraz wsparcie studentów z niepełnosprawnościami. 

Przykładowo, w ramach projektów pt. „WSPiA kuź-
nią kadr sektora usług dla biznesu”, oraz „Nowoczesna 
uczelnia” studenci ostatnich lat na kierunkach: admini-
stracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz 
prawo są objęci:  

 ▶ płatnymi stażami zawodowymi, łączne wynagro-
dzenie stażowe dla studenta wynosi 6 660 zł brut-
to, dodatkowo dla osób odbywających staże poza 
miejscem zamieszkania (ponad 50 km) przewidzia-
na jest refundacja kosztów zakwaterowania i utrzy-
mania do kwoty 5 850 zł;

mgr Teresa Kubas-Hul,
Pełnomocnik Rektora  
ds. Pozyskiwania  
Funduszy Zewnętrznych

 ▶ bezpłatnymi szkoleniami z: języka angielskiego 
biznesowego, doradztwa podatkowego, zamówień 
publicznych, audytu wewnętrznego, księgowości 
(od podstaw do samodzielnego księgowego), kadr 
i płac w praktyce; prawa pracy i zarządzania spra-
wami pracowniczymi, ochrony danych osobowych, 
kompetencji osobistych i społecznych;

 ▶ bezpłatnymi zajęciami praktycznymi z cyklu: je-
stem przedsiębiorcą, jestem pracownikiem służb, 
administracji, jestem adwokatem, sędzią, prokura-
torem.

Dzięki kolejnemu projektowi „WSPIA NOWOCZES- 
NA UCZELNIA - STUDIA BEZ BARIER”, WSPiA zostanie 
w pełni dostosowana do potrzeb studentów z niepeł-
nosprawnościami. W ramach tego projektu między 
innymi stworzona zostanie w pełni dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych platforma zdalne-
go nauczania (systemy: wirtualnej sali, zdalnego pro-
wadzenia laboratorium, e-learningu synchronicznego 
i asynchronicznego) oraz platforma językowa. 

Projekt „E-Laboratorium Kompetencji Społecz-
nych i Osobistych” daje szanse na bezpłatne ukoń-
czenie 6 kursów w formie e-learningu (Szkoła Rozwoju 
Osobistego, Etykiety, Autoprezentacji, Zdrowia, Stylu 
i Kariery) oraz zdobycie dodatkowych kompetencji ce-
nionych na rynku pracy. Dodatkowo w Akademickim 
Biurze Karier studenci będą mogli korzystać z  porad-
nictwa zawodowego, oraz wsparcia w zakładaniu wła-
snej działalności gospodarczej.

Specjalnie dla Ciebie w kampusie WSPiA w Rzeszowie 
powstała restauracja „W ogrodach”. 

Restauracja składa się z  dwóch części. W  jednej 
można kupić dania restauracyjne, w  drugiej – pizzę 
i spaghetti. Dla naszych studentów przygotowaliśmy 
również ofertę smacznych i co najważniejsze, tanich 
obiadów abonamentowych!

Restauracja dysponuje ponad 70 miejscami oraz 
atrakcyjnym patio w ogrodach.  

Restauracja  „W OGRODACH”



W czasie zajęć w nowoczesnym Podkarpackim 
Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Są-
dowej nasi studenci zdobywają wiedzę pod okiem do-
świadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kry-
minalistyki. Poznają praktyczne aspekty pracy biegłego 
oraz technika kryminalistyki, w tym zasady ujawniania, 
zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych.

Do dyspozycji studentów i prowadzących zajęcia 
oddaliśmy zaawansowane technologiczne urządzenia 
badawcze – najnowocześniejszy sprzęt, jaki dostępny 
jest na rynku. Nasze PCKKiMS wyposażone jest zarów-
no w sprzęt kryminalistyczny, jak i w sprzęt służący do 
prowadzenia zajęć z medycyny sądowej, biologii sądo-
wej, antropologii kryminalnej czy też toksykologii.

Zajęcia, które odbywają się w PCKKiMS umożliwia-
ją studentom WSPiA zdobycie wiedzy i umiejętności 
praktycznych z zakresu szeroko rozumianej identyfika-
cji kryminalistycznej. PCKKiMS służy również uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych podczas zajęć w ramach 
Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpie-
czeństwa.

W Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Krymi-
nologii i Medycyny Sądowej stworzyliśmy Laborato-
rium Kryminalistyczne oraz Laboratorium Symulacji 
Zdarzeń. Uruchomiliśmy także Symulator Wirtualnej 
Sceny Zbrodni „Cyber Crime”. Dzięki niemu, przy wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych narzędzi informatycz-
nych, studenci uczą się zasad postępowania na miejscu 
zbrodni, zabezpieczania śladów kryminalistycznych.
Laboratoria stworzono po to, aby zaprezentować złożo-
ność procesu wykrywania przestępstw oraz najnowo-
cześniejsze metody wykorzystywane w tym procesie. 
Dzięki zgromadzonym w nich pomocom dydaktycz-
nym prowadzimy zajęcia praktyczne m.in.: z badań 
osób w celach dowodowych pokazujące, w jaki sposób 
ustalane są obrażenia ciała i mechanizmy ich powsta-
nia, antropologii kryminalnej – ukazujące proces iden-
tyfikacji człowieka na podstawie odnalezionych kości 
czy tez tworzenie portretu pamięciowego na podsta-
wie szczegółowego opisu cech zewnętrznych.

Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii
i Medycyny  Sądowej, wirtualna scena zbrodni.

Studenci podczas zajęć w Centrum.

Więcej informacji o Centrum znajdziesz na stronie: 
WWW.WSPIA.EU w zakładce: UCZELNIA/PODKARPAC-
KIE CENTRUM KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII  
I MEDYCYNY SĄDOWEJ.

Podkarpackie Centrum   I MEDYCYNY SĄDOWEJ

Część wyposażenia Pracowni Identyfikacji Kryminalistycznej.

KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII  
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Instalacja ogniw fotowoltaicznych na parkingach w kampusie WSPiA.

Patio w budynku „Collegium Administrativum”.

Część ogrodów uczelnianych obok  
„Collegium Administrativum” i „Collegium Iuridicum”.



OFERTA STUDIÓW
KIERUNEK KRYMINOLOGIA 



Kierunek „Kryminologia” 
Jeśli chcesz… 

Zdobyć wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę 
z zakresu kryminologii, psychologii, medycyny, geografii 
kryminalnej, ekonomii oraz socjologii w obszarze gene-
zy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowa-
nia kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec 
zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych 
patologii społecznych, mechanizmów prawnych podej-
mowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania 
przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy pro-
cesów wplecionych w życie człowieka, których finałem jest 
popełnienie czynu zabronionego to:

 
Kierunek kryminologia jest dedykowany dla Ciebie !

Kryminologia to nauka zajmująca się badaniem prze-
stępstw na różnych płaszczyznach, zbieraniem informacji 
na temat sprawcy i ofiary czynu przestępczego, a także 
wieloaspektową wiedzą o przestępczości. Studia pierwsze-
go stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie 
i wykorzystanie wszechstronnej oraz interdyscyplinarnej 
wiedzy z takich dyscyplin naukowych jak: nauki prawne, 
nauki medyczne oraz nauki socjologiczne. 

Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze 
wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych ab-
solwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytu-
cjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wyko-
nują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa 
państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela 
sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej,  
a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, 
mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem go-
spodarczym. 

  Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy dotyczą-
cej wielu aspektów zjawiska przestępczości, prowadzą-
cych do uzyskania efektów uczenia się z obszaru wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwent nabędzie wiedzę opatrzoną warsztatem 
prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami 
prawa bazującą na podstawowych prawidłach logiczne-
go rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. 
Absolwent studiów pierwszego stopnia Kryminologia bę-
dzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje  
w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecz-
nych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami 
przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, 
strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii  
i psychopatologii kryminalnej.

Zapraszam do studiowania na kierunku „kryminologia” 
dr Agata Furgała

dr Agata Furgała,  
Prorektor WSPiA 



KRYMINOLOGIA 

Kryminologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

 ▶ Wstęp do kryminologii
 ▶ Podstawy psychiatrii
 ▶ Kryminalistyka ogólna
 ▶ Metodologia badań kryminologicznych
 ▶ Podstawy socjologii
 ▶ Podstawy psychologii ogólnej
 ▶ Etiologia i fenomenologia przestępczości
 ▶ Socjologia prawa
 ▶ Psychopatologia kryminalna
 ▶ Medialny obraz przestępczości a myślenie krytyczne
 ▶ Socjologia przestępczości

 ▶ Kryminologia stosowana
 ▶ Psychologia społeczna
 ▶ Prawnicze bazy danych
 ▶ Prawo karne materialne - nauka o przestępstwie
 ▶ Prawo karne materialne - nauka o karze
 ▶ Prawo karne medyczne
 ▶ Przestępczość zorganizowana 
 ▶ Ekspertyza kryminalistyczna
 ▶ Wiktymologia
 ▶ Kryminologia ilościowa
 ▶ Profilowanie kryminalne

Przedmioty podstawowe w całym toku studiów:

W ramach studiów będziesz miał również przedmioty do wyboru, które będą uzupełnienie przedmiotów obli-
gatoryjnych, dając jednocześnie już od pierwszego semestru możliwość zdobycia obszernej wiedzy i kwalifika-
cji pozwalających na wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej, są to m.in: 

 ▶ Niesłuszne skazania przyczyny i skutki
 ▶ Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
 ▶ Analiza kryminalna
 ▶ Techniki mediacyjne
 ▶ Typologia przestępstw

 ▶ Ekspertyza kryminalistyczna
 ▶ Ruch na rzecz abolicji więzień
 ▶ Literatura piękna, film a przestępstwo
 ▶ Problem rodziny w świetle dzieł sztuki
 ▶ Socjologia kar

Kryminologia jest prestiżowym i popularnym kierunkiem. Studia koncentrują się na osobie przestępcy - analizo-
waniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych,  które doprowadziły osobę do zbrodni, oraz mechani-
zmy jakie tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

Studia, które Ci oferujemy, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu takich nauk 
jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kry-
minalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku 
studiów planujemy interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą. 

PIERWSZY TAKI KIERUNEK NA PODKARPACIU

NOWOŚĆ! 



Rozwój KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Przez cały okres studiów pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia będziesz miał wkomponowany przed-
miot „Rozwój kompetencji społecznych i osobistych”, którego celem jest wyposażenie studentów w niezbędne 
do poruszania się w rzeczywistości społecznej umiejętności psychologiczne i społeczne. Przedmiot składa się  
z sześciu szkół, w ramach których poruszana jest następująca tematyka:

Szkoły Rozwoju Osobistego – która w praktycznych aspektach obejmuje: ukształtowanie mocnej strony 
osobowości, techniki walki ze stresem, techniki panowania nad emocjami, autoekspresje, mowa ciała, techniki 
motywacji;

Szkoła Etykiety - która w praktycznych aspektach obejmuje: umiejętność zachowania się w konkretnych 
sytuacjach życiowych, doboru garderoby na specjalne okazje, sporządzania korespondencji, umiejętności do-
tyczące uczestnictwa w wizytach służbowych i towarzyskich;

Szkoła Stylu - która w praktycznych aspektach obejmuje: umiejętność doboru garderoby do sylwetki, doboru 
makijażu i uczesania;

Szkoła Autoprezentacji - która w praktycznych aspektach obejmuje: umiejętność poprawnej wymowy, wystą-
pień publicznych, kontroli swojego zachowania.

Szkoła Kariery - która w praktycznych aspektach obejmuje  umiejętności kreowania ścieżki kariery zawodo-
wej, budowania marki osobistej. 

Szkoła Zdrowia - która w praktycznych aspektach obejmuje: wiedze dotyczącej szeroko pojętej profilaktyki, 
doboru diety i prowadzenia zdrowego stylu życia.



Zajęcia dydaktyczne w ramach pierwszego stopnia Kryminologii będą prowadzone przez wybitnych naukow-
ców i praktyków mających uznanie w kraju i na świcie m.in:
   

 ▶ Prof. dr hab. Andrzej Zoll – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich
 ▶ Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny
 ▶ Prof. dr hab. dr h. c Emil Pływaczewski – kryminolog, jako jedyny Polak jest członkiem jury „ nobla krymi-

nologicznego” – Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej, Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Krymi-
nologicznych

 ▶ Prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk - Zastepca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz 
Kryminologicznych, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej

 ▶ Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz - członek komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 ▶ dr hab. Janusz Raglewski - członek komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek komisji 

Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
 ▶ dr hab. Leszek Wieczorek- b. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
 ▶ dr hab. Zdzisław Gawlik – prawnik, b. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
 ▶ dr Marek Story, prof. WSPiA – powołany do pracy w watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary
 ▶ dr Robert Bałdys – b. zastepca Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie
 ▶ dr Ireneusz Bembas – b. funkcjonariusz Policji, b. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 ▶ dr Dorota Mocarska – b. funkcjonariusz Policji, b. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształce-

nia kadr w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 ▶ dr Agata Furgała – Dziekan Kolegium Bezpieczeństwa WSPiA, b. doradca Podsekretarza Stanu w MSWiA 

oraz b. zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

 ▶ dr A.Świerczewską-Gąsiorowską – b. funkcjonariusz Policji, b. Prorektor Wyższej szkoły Policji w Szczyt-
nie.

To tylko niektórzy nauczyciele akademiccy, dzięki którym nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje  
z obszaru Kryminologii

Kształcenie   NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE



OFERTA STUDIÓW
KOLEGIUM PRAWA
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W Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyż-
szej prowadzone są jednolite studia magisterskie na kie-
runku prawo. Naszym celem jest przygotowanie Cię do 
zdania egzaminu aplikacyjnego i podjęcia aplikacji praw-
niczej, m.in.: prokuratorskiej, sędziowskiej, adwokackiej, 
radcowskiej i notarialnej. Służą temu między innymi zaję-
cia prowadzone  w formie warsztatów i pracowni praktycz-
nych, a także zajęcia w Klinice Prawa. W ramach kształ-
cenia aplikacyjnego będziesz miał możliwość udziału  
w bezpłatnych seminariach i kursach przygotowujących 
do egzaminów wstępnych na poszczególne aplikacje.

Na podstawie wieloletnich analiz wiemy jednak, że 
nie wszyscy absolwenci kierunku prawo decydują się na 
odbycie aplikacji, dlatego program studiów uwzględnia 
również przedmioty, które przygotują Cię do podjęcia pra-
cy w szeroko rozumianych urzędach, jednostkach admi-
nistracji rządowej i samorządowej, biurach doradztwa po-
datkowego, bankach, firmach ubezpieczeniowych, a także 
w formacjach mundurowych (policja, straż miejska, straż 
graniczna, służba celna, wojsko). Posiadając doskonale wy-
posażone Laboratorium Kryminalistyczne mamy dosko-
nałą bazę do prowadzenia zajęć w formie warsztatów np.  
z daktyloskopii (badania i ujawniania odcisków palców), 
obsługi wariografu (wykrywacza kłamstw) oraz wielu in-
nych specjalistycznych obszarów kryminalistyki i krymino-
logii. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych spe-
cjalistów. Studiując u nas masz szansę zostać technikiem 
kryminalistyki, biegłym sądowym lub detektywem.

Prawo to też doskonały kierunek dla osób, które marzą 
o karierze dyplomaty, funkcjonariusza międzynarodowe-
go, osoby pragnącej poświęcić się pracy w międzynarodo-
wych organizacjach rządowych i pozarządowych. WSPiA 
Rzeszowska Szkoła Wyższa od lat zaangażowana jest  
w promocję i upowszechnianie praw człowieka biorąc 
udział w inicjatywach organizowanych przez m.in. Human 
Rights Watch (festiwal filmów o prawach człowieka, deba-
ty, konferencje, Amnesty International (akcja pisania listów  
w obronie osób, których prawa zostały naruszone). 

dr Marta Pietras-Eichberger,
Prodziekan Kolegium Prawa

 W trakcie studiów możesz brać udział w pracy Kliniki 
Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując 
wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawo-
dowej. Klinika Prawa ma status samodzielnej jednostki or-
ganizacyjnej dzięki czemu zyskujesz doświadczenie takie 
jak podczas pracy w profesjonalnej kancelarii radcowskiej 
lub adwokackiej. Zostaniesz przygotowany do rozwiązy-
wania konkretnych problemów prawnych pod kierunkiem 
doświadczonych praktyków, jak również zdobędziesz do-
świadczenie cenione przez pracodawców. Będziesz miał 
też możliwość wzięcia udziału w symulowanych rozpra-
wach sądowych, dzięki czemu poznasz praktyczne zasady 
udziału w procesie karnym i cywilnym. Dla studentów ob-
sługujących klientów w ramach Kliniki Prawa organizowa-
ne są szkolenia dodatkowe podnoszące ich kompetencje 
w obszarze mediacji, arbitrażu, psychologii sądowej itd. 

W planie studiów kładziemy szczególny nacisk na za-
jęcia praktyczne po to, aby w jak największym stopniu 
wyposażyć Cię nie tylko w wiedzę, ale też w umiejętności  
i kompetencje, które pozwolą zdać Ci egzamin na wyma-
rzoną aplikację. Poza Kliniką Prawa, począwszy od II do 
końca V roku studiów wszyscy studenci kierunku PRAWO 
odbywają warsztatowe zajęcia w małych grupach (4-5 os.) 
w ramach, których rozwiązują kazusy pod okiem prakty-
ków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy).

Nowatorskim rozwiązaniem jest też nasza oferta obej-
mująca ŚCIEŻKĘ APLIKACYJNĄ, czyli cykl zajęć m.in.  
z sędziami, adwokatami, notariuszami, prokuratorami, 
których celem jest jak najlepsze przygotowanie Cię do 
zadnia egzaminu na aplikację: sędziowską, prokuratorską, 
adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Podczas 
zajęć w ramach ścieżki aplikacyjnej systematyzowana jest 
wiedza zdobyta w czasie studiów. Rozwiązując testy do-
wiesz się jakie są Twoje szanse na zdanie egzaminu aplika-
cyjnego po zakończeniu studiów. Dowiesz się w jakich ob-
szarach jesteś mocny, a które dziedziny prawa wymagają 
pogłębienia wiedzy i w jakim stopniu. Ścieżka aplikacyjna 
to bezpłatna oferta dodatkowa dla studentów zaintereso-
wanych zdawaniem na aplikacje prawnicze.

Zapraszam do studiowania na kierunku „prawo”
dr Marta Pietras-Eichberger.
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PRAWO 
PRAWO jednolite studia magisterskie (5-letnie) stacjonarne i niestacjonarne  

uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską,  

adwokacką, radcowską, notarialną komorniczą, legislacyjną oraz do zatrudnienia  

w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych.

 ▶ STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI PRAWA: Kurs na aplikacje prawnicze  
(dawniej Ścieżka aplikacyjna)
SEMINARIA DOKTORANCKIE
dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego.

 ▶ Wstęp do nauki o państwie i prawie,   
 ▶ Doktryny społeczno-prawne,
 ▶ Mechanizmy gospodarki rynkowej,
 ▶ Historia prawa,
 ▶ Prawo konstytucyjne, 
 ▶ Łacińska terminologia prawnicza,
 ▶ Rozwój kompetencji społecznych i osobistych,  
 ▶ Logika prawnicza,  
 ▶ Antyczne korzenie współczesnego prawa,
 ▶ Prawo cywilne (część ogólna, prawo rzeczowe,  

zobowiązania, spadki, prawo rodzinne i opiekuń-
cze),  

 ▶ Prawo karne (nauka o przestępstwie, nauka o 
karze), 

 ▶ Prawo administracyjne ustrojowe, 
 ▶ Prawo administracyjne- prawne formy działania 

administracji,
 ▶ Prawo wyznaniowe i kanoniczne,
 ▶ Instytucje i źródła prawa UE,  
 ▶ Finanse publiczne i prawo finansowe  

(finanse publiczne, prawo podatkowe, bankowość  
i prawo bankowe),

 ▶ Postępowanie karne (część ogólna, przebieg  
procesu),  

 ▶ Postępowanie administracyjne,  
 ▶ Postępowanie sądowoadministracyjne,  
 ▶ Prawo międzynarodowe publiczne,  
 ▶ Postępowanie cywilne (część ogólna, przebieg 

procesu),  
 ▶ Prawo handlowe (prawo spółek, umowy handlo-

we),   

 ▶ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (indywidula-
ne i zbiorowe, ubezpieczenia społeczne),   

 ▶ Legislacja,
 ▶ Publiczne prawo gospodarcze (prawo przedsiębior-

ców, prawo ochrony konkurencyjności),   
 ▶ Prawo karne wykonawcze,
 ▶ Kryminalistyka i kryminologia, 
 ▶ Prawo internetowe,
 ▶ Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 ▶ Przestępczość ekonomiczna w Polsce,
 ▶ Retoryka,
 ▶ Komparatystyka prawnicza-symulacje procesowe,
 ▶ Prawo międzynarodowe prywatne,
 ▶ Stosowanie prawa,
 ▶ Cyberbezpieczeństwo,
 ▶ Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie,
 ▶ Kliniki prawa.

   Przedmioty podstawowe w całym toku studiów:
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Inscenizowana rozprawa sądowa w „sali sądowej” WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „Sala 
sądowa” została wybudowana specjalnie po to, aby nasi studenci mogli podczas ćwiczeń zdo-
bywać praktyczną wiedzę i doświadczenie, wcielając się w rolę np.: sędziego, prokuratora lub 
adwokata.

Studenckie Biuro Porad Prawnych „Klinika Prawa” 
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Głównym celem funkcjonowania kliniki jest bez-
płatne udzielanie porad prawnych przez studentów 
oczywiście pod opieką pracowników naukowych 

Uczelni. Porad udzielamy niezamożnym mieszkań-
com regionu. Jest to doskonała forma przygotowania 
się już w czasie studiów do egzaminów na wybraną 
aplikację. Klinika Prawa to również bardzo dobre miej-
sce do poznania i nauki pracy w zawodach prawni-
czych. Pod okiem naszych opiekunów będziesz ra-
zem z nami zajmował się prawdziwymi problemami 
prawnymi, szukał sposobów ich rozwiązania. Im wię-
cej takich spraw rozpatrzysz, tym później będzie Ci 
łatwiej w  czasie pracy zawodowej. Klinika to również 
doskonała forma praktyki, którą otrzymujesz podczas 
studiów w WSPiA. Sprawy, którymi zajmujemy się  
w czasie pracy w Klinice, są bardzo różne. Czasem 
prostsze, a czasem wymagające poświęcenia większej 
ilości czasu. W pracach Kliniki uczestniczą studenci 
już na II roku studiów.

mgr Elwira Rak,
Prezes Kliniki Prawa

PROJEKT EDUKACYJNY: Ścieżka aplikacyjna

Bezpłatne zajęcia, na których będziesz systematyzował swoją wiedzę i ćwiczył rozwiązywanie pytań testo-
wych, które pojawiały się na egzaminach na aplikacje w latach ubiegłych. Z uwagi na to, że pytania oparte są 
co roku na zbliżonych aktach prawnych, zajęcia te pozwolą Ci odbyć trening przed właściwym egzaminem 
wstępnym na aplikację. Zajęcia te kończą się symulowanym egzaminem na aplikację. Na podstawie wyników  
z tego egzaminu dowiesz się nad czym musisz jeszcze popracować, aby odnieść sukces na egzaminie wstęp-
nym na wymarzona aplikację. 
W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej kurs przygotowujący na egzaminy wstępne na aplikacje jest  
bezpłatny! Sprawdź ile kosztują analogiczne kursy prowadzone przez inne podmioty!

Klinika   PRAWA
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Jako absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo 
będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub adwokackiej, notarialnej, radcow-
skiej i komorniczej, legislacyjnej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli 
dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na 
aplikacje prawnicze. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach 
i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawni-
czych, m.in.  w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym 
celem jest takie przygotowanie Cię jako absolwenta prawa, abyś mógł zre-
alizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Dlatego też 
przedstawiamy Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających zdobycie 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie 
doradztwa prawnego. Absolwenci Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej 
Szkoły Wyższej bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i na egzaminach 
na aplikacje prawnicze. Najlepiej pokazują to badania losów absolwentów 
przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
ZUS. Wynika z nich, że 94 procent absolwentów studiów prawniczych na-
szej Uczelni znajduje pracę tuż  po ukończeniu nauki. 

W oparciu o analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje 
prawnicze przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ponad 57 
proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy skoń-
czyli studia w 2020 r. i przystąpili do egzaminów na wybraną aplika-
cję zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Plasuje to nas w pierwszej 
trójce wśród uczelni niepublicznych w Polsce i na pierwszym miejscu 
w regionie.

Praca   PO STUDIACH...

Profil   ABSOLWENTA

 ▶ firmy doradztwa prawnego,
 ▶ firmy doradztwa podatkowego,
 ▶ służby mundurowe,
 ▶ obsługa prawna firm,
 ▶ własna działalność gospodarcza,
 ▶ Urząd Gminy,
 ▶ Urząd Miasta,
 ▶ Urząd Marszałkowski,
 ▶ Urząd Wojewódzki,
 ▶ sąd: aplikacja sędziowska,  

obsługa administracyjna,
 ▶ prokuratura: aplikacja prokuratorska,   

obsługa administracyjna,

 ▶ kancelaria adwokacka: aplikacja adwokacka,  
referent prawny,

 ▶ kancelaria notarialna: aplikacja notarialna,  
referent prawny,

 ▶ kancelaria radcowska: aplikacja radcowska,  
referent prawny,

 ▶ kancelaria komornicza : aplikacja komornicza,  
referent prawny,

 ▶ służba zagraniczna:               
– praca w organizacjach i instytucjach między-

narodowych,
– praca w dyplomacji, 

 ▶ praca w instytucjach i przedsiębiorstwach,  
krajowych współpracujących z zagranicą.
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OFERTA STUDIÓW
KOLEGIUM ADMINISTRACJI  
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Kolegium Administracji w WSPiA Rzeszowskiej Szkole 
Wyższej gwarantuje studia na jednym z najlepszych kierun-
ków w kraju. 

27-letnie doświadczenie oraz znakomita kadra stanowią 
gwarancję jakości kształcenia. W 2021 roku Kolegium Admi-
nistracji WSPiA RSW uzyskało nominację do prestiżowego 
Certyfikatu Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej. Stanowi to uznanie dla nowoczesnych rozwiązań 
i programów realizowanych przez Uczelnię. Znajdują one od-
zwierciedlenie tak w formach zajęć, jak i w narzędziach dy-
daktycznych. 

dr Przemysław Niemczuk, 
Prorektor WSPiA,
Dziekan Kolegium Administracji

Zapraszam do podjęcia studiów
dr Przemysław Niemczuk.

** Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach II stopnia.
* Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach I stopnia.

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez studenta 
specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indywidualnego. Student może także 
zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe 
jej prowadzenia. Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

Dopasowując plany studiów do warunków panujących na 
rynku pracy, Kolegium Administracji realizuje pionierskie roz-
wiązania w procesie kształcenia Studentów. Wybór specjal-
ności pozwala na dopasowanie tego procesu do planowanej 
drogi zawodowej. 

Studia na pierwszym roku pierwszego stopnia realizowa-
ne są w formie łączonej, tj. administracja//zarządzanie. Dzięki 
temu Student ma cały rok akademicki na podjęcie świado-
mego wyboru profilu swojej ścieżki zawodowej. Deklarację 
o kontynuacji nauki w jednym z dwóch kolegiów; Kolegium 
Administracji lub Kolegium Zarządzania; składa się dopiero 
pod koniec drugiego semestru. Od drugiego roku studiów, 
nauka realizowana jest w ramach poszczególnych specjalno-
ści, uwzględniających konkretne przedmioty profilujące pro-
ces kształcenia.

Wasze wybory są dla nas ważne. Dlatego, po pierwsze, 
umożliwiamy studiowanie specjalności w trybie indywidual-
nym, a po drugie, możecie studiować równolegle dwie spe-
cjalności. Ponadto, gdy chcecie studiować specjalność, której 
nie ma na liście, możecie zaproponować jej utworzenie. 

ADMINISTRACJA 
studia stacjonarne i niestacjonarne 
specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

 ▶ E–ADMINISTRACJA,*
 ▶ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA,
 ▶ ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
 ▶ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
 ▶ ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA, 
 ▶ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM – SPEDYCJĄ – LOGISTYKĄ,
 ▶ KADRY I PŁACE, ** - NOWOŚĆ!
 ▶ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, ** 
 ▶ ADMINISTROWANIE FIRMĄ,** 
 ▶ OCHRONA INFORMACJI,** 
 ▶ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.** 
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Wybrane przedmioty podstawowe w 
całym toku studiów:
ADMINISTRACJA, studia I stopnia:

 f Wstęp do nauk o państwie i prawie,
 f Doktryny społeczno-prawne,
 f Mechanizmy gospodarki rynkowej,
 f Rozwój kompetencji społecznych i osobistych,
 f Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 f Organizacja i zarządzanie,
 f Historia administracji i gospodarki,
 f Prawo konstytucyjne,
 f Nauka o administracji,
 f Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 f Prawo administracyjne,
 f Zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej,
 f E-administracja,
 f Nowoczesne narzędzia pracy biurowej,
 f Finanse publiczne i prawo finansowe,
 f Prawo cywilne,
 f Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 f Publiczne prawo gospodarcze,
 f Prawo pracy,
 f Postępowanie egzekucyjne w administracji.

 
 

ADMINISTRACJA, studia II stopnia:
 f Prawo administracyjne – wybrane instytucje,
 f Fundusze UE,
 f Rozwój kompetencji społecznych i osobistych,
 f Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 f Socjologia organizacji,
 f Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 f – wybrane instytucje,
 f Prawo ochrony środowiska,
 f Prawo międzynarodowe publiczne,
 f Odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne,
 f Prawo internetowe,
 f Legislacja,
 f Zarządzanie kryzysowe – organizacja i zasady,
 f Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,
 f Samorząd i prawo samorządowe,
 f Wybrane instytucje prawa gospodarczego,
 f Kultura administrowania,
 f System ubezpieczeń społecznych w Polsce,
 f Stosowanie prawa,
 f Public relations i tworzenie wizerunku instytucji publicznych,
 f Cyberbezpieczeństwo,
 f Administrowanie informacją publiczną i informacjami  

niejawnymi.

Opisy specjalności   NA STUDIACH STACJONARNYCH  
I NIESTACJONARNYCH

E–ADMINISTRACJA (studia I stopnia)
Program tej specjalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Wiedza, a zwłasz-

cza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w ramach specjalności E–Administracja pozwolą na sa-
modzielne oraz sprawne wykonywanie pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii informatycznych w zakresie np.: elektronicznego obiegu dokumentacji, komunikacji 
elektronicznej, usług administracji on–line.

Praca dla Absolwenta specjalności E-Administracja:
 ▶ jednostki administracji rządowej
 ▶ jednostki administracji samorządowej
 ▶ podmioty gospodarcze.

ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA (studia I i II stopnia)
Program tej specjalności przygotowany został z myślą o osobach zamierzających podjąć pracę lub pracujących 
w służbach celnych oraz urzędach skarbowych. 

Praca: z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, specjalność stwarza perspektywy zatrudnienia 

w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego.
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA (studia I i II stopnia)
Program przygotowano z założeniem, aby Student zyskał wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne na 

potrzeby organizacji oraz wspomagania procesów zarządzania, m.in. w sferze: usług publicznych, polityki regional-
nej, przedsiębiorczości komunalnej.

Praca dla Absolwenta specjalności Administracja Publiczna:

 ▶ jednostki administracji rządowej

 ▶ jednostki administracji samorządowej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia I i II stopnia)
Program specjalności przygotowano w taki sposób, aby przygotować Absolwenta do objęcia stanowisk kie-

rowniczych średniego i wyższego szczebla. W szczególności Student zdobędzie wiedzę, kompetencje i umiejęt-
ności w zakresie podejmowania decyzji ekonomiczno-finansowych.

Praca dla Absolwenta specjalności Finanse i Rachunkowość:
 ▶ instytucje finansowe i niefinansowe
 ▶ podmioty gospodarcze
 ▶ jednostki administracji publicznej
 ▶ własna działalność gospodarcza

ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA (studia I i II stopnia)
Program specjalności umożliwia podjęcie zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej. Nie uprawnia jednak do 
uzyskania statusu pracownika socjalnego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Praca dla Absolwenta specjalności Organizacja Pracy Socjalnej i Resocjalizacja:

 ▶ regionalne ośrodki polityki społecznej

 ▶ powiatowe centra pomocy rodzinie

 ▶ ośrodki pomocy społecznej

 ▶ placówki opiekuńczo-wychowawcze

 ▶ domy pomocy społecznej

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM – SPEDYCJĄ – LOGISTYKĄ (studia I i II stopnia)
Program specjalności zapewnia Studentom uzyskanie kompleksowej wiedzy umożliwiającej planowanie  

i realizację obsługi transportowo–spedycyjno–logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowe-
go obrotu towarowego. Ukończenie tej specjalności zwalnia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodo-
wych dla osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz gwarantuje 
wpis na listę Agentów Celnych.

Praca dla Absolwenta specjalności Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką:
 ▶ przedsiębiorstwa eksportowe i importowe
 ▶ urzędy i agencje celne
 ▶ firmy consultingowe
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KADRY I PŁACE, NOWOŚĆ! (studia II stopnia)
Program pozwala na uzyskanie wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wy-

nagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje 
pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 
Opracowany został z myślą o osobach poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-pła-
cowych jak też  do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami 
kadrowo-płacowym.

Praca dla Absolwenta specjalności Kadry i Płace:
 ▶ Specjalista ds. wynagrodzeń
 ▶ Specjalista ds. kadr
 ▶ Własna działalność gospodarcza

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (studia I i II stopnia)
Program specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne oraz związane z etyką zawodową. Studenci 

studiujący specjalność Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdobywają zarówno umiejętności teoretycz-
ne, które pozwalają im na poznanie podstaw funkcjonowania służb, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy  
w służbie bezpieczeństwa publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjono-
wania laboratorium kryminalistycznego. Dobór przedmiotów umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi aspektami 
funkcjonowania służb bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca dla Absolwenta specjalności Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
 ▶ służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa,
 ▶ Służba Ochrony Państwa;
 ▶ służby specjalne, np. ABW, CBA, SWW.

ADMINISTROWANIE FIRMĄ (studia I i II stopnia)
Program tej specjalności, odnosząc się do przestrzeni działalności gospodarczej, obejmuje zagadnienia prawne, 
zarządzanie, finanse oraz ekonomię.

Praca dla Absolwenta specjalności Administrowanie Firmą:

 ▶ własna działalność gospodarcza

 ▶ specjalista ds. prawnych

 ▶ specjalista ds. zarządzania

OCHRONA INFORMACJI (studia II stopnia)
Program specjalności obejmuje szeroko rozumianą ochronę informacji w jednostkach sektora publicznego  

i niepublicznego oraz organach wymiaru sprawiedliwości. Absolwenci tej specjalności nabywają m.in. kompe-
tencje w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Praca dla Absolwenta specjalności Ochrona Informacji:

 ▶ Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 ▶ pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 ▶ audytor w zakresie bezpieczeństwa informacji
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (studia I i II stopnia)
Program specjalności przygotowuje Absolwentów do pracy związanej z planowaniem, pozyskiwaniem i se-

lekcją pracowników, a także pozwala na zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie systemów motywowania  
i wynagradzania, marketingu personalnego oraz teorii podejmowania decyzji.

Praca dla Absolwenta specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:
 ▶ administracja publiczna
 ▶ banki
 ▶ podmioty gospodarcze

 ▶ prof. dr hab. P. Zapałowski, poseł na Sejm III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, 
Przewodniczy Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

 ▶ prof. dr hab. A. Dral, specjalista z zakresu prawa pracy, b. członek Rady Nadzorczej Bipromet S.A.
 ▶ prof. dr hab. R. Sawuła, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 ▶ prof. dr hab. W. Czyżowicz, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, b. szef Służby Celnej, członek 

IFCBA oraz CONFIAD, b. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 ▶ prof. K. Jaremczuk, b. Rektor PWSZ w Tarnobrzegu, specjalista z zakresu ekonomii
 ▶ ppłk. Dr P. Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  

w Rzeszowie
 ▶ dr hab. P. Witkowski, b. Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej, ekspert celny
 ▶ dr hab. S. Rysz, przedsiębiorca, właściciel firmy ERESJOT.pl 
 ▶ dr hab. A. Rzepka, specjalista ds. kadr i płac
 ▶ dr D. Gąsiorowski, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol
 ▶ dr R. Bałdys, b. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, b. Zastępca Komendanta Stołecznej 

Policji
 ▶ dr G. Pelewicz, b. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
 ▶ dr J. Herda-Jarecka, SSSC w Izbie Celnej 
 ▶ dr M. Chackiewicz, b. funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie
 ▶ dr M. Gajda-Durlik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
 ▶ dr W. Lichota, Kierownik oddziału umów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii  

w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Samorządu Województwa Podkarpackiego
 ▶ dr M. Uryniak, specjalista ds. finansów
 ▶ dr M. Kurek, ekonomista, konsultant ds. biznes planów i planów strategicznych firm i jednostek samorzą-

du terytorialnego 
 ▶ mgr B. Rapa, Dyrektor Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego
 ▶ dr M. Chrzanowski, doradca biznesowy, szkoleniowiec, ekspert z zakresu akceleracji biznesu z wykorzysta-

niem najnowszych metod, technik i narzędzi
 ▶ dr R. Pukała, specjalista z zakresu ekonomista
 ▶ dr L. Piczak, Dyrektor Biura Zarządu Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A.
 ▶ dr T. Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w jednostce Instytut Ekonomii i Zarządzania
 ▶ dr G. Szynal, b. Prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu
 ▶ dr K.J. Jakubski, ekspert w zakresie przestępczości komputerowej
 ▶ dr L. Gajos, socjolog, b. dyrektor HR w Polfa sp. z o.o.
 ▶ dr Z. Frączek, specjalista z zakresu pedagogiki społecznej
 ▶ dr E. Rzeszutko-Wójcik, psychoterapeuta, biegła z zakresu psychologii

Kształcenie   NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
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Profil   ABSOLWENTA

Studia na kierunku „administracja” dadzą Ci wszech-
stronne wykształcenie potrzebne w zawodach związa-
nych z wykonywaniem funkcji administracyjnych, w tym 
również w administracji biznesowej. Program studiów 
pozwoli rozwinąć kompetencje cenione na współcze-
snym rynku pracy, 

Studia dzięki wykorzystaniu nowatorskich metod 
kształcenia przygotowują fachowców, którzy znajdą za-
trudnienie m.in. w urzędach administracji publicznej, 
innych placówkach publicznych, jak również w sektorze 
niepublicznym.

„Administracja” to także oferta dla osób zaintereso-
wanych prowadzeniem własnych przedsiębiorstw lub 
pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospo-
darczych, firmach doradczych, czy consultingowych. 

 ▶ dr D. Fudali, funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie
 ▶ dr J. Poleszak, Ekspert z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych
 ▶ podinsp. P. Filip, Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji  

w Rzeszowie
 ▶ mgr A. Bodzioch, b. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Rzeszowie
 ▶ mgr J. Sobolewski, ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania budżetem jednostek budżetowych
 ▶ mgr A. Lasociński, II Zastępca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
 ▶ mgr inż. B. Domino, b. Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
 ▶ mgr S. Jarzyna, doradca ekonomiczny delegatury NIK w Rzeszowie
 ▶ mgr T. Kubas-Hul, b. Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. wicedyrektor podkar-

packiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 ▶ mgr M. Chomycz-Śmigielska, b. Wojewoda podkarpacki, b. Wójt gminy Fredropol
 ▶ mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim  

w Rzeszowie
 ▶ mgr A. Burnatowska, Kierownik Działu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 ▶ mgr A. Trygar, starszy specjalista w Oddziale ds. Administrowania Infrastrukturą Aplikacyjną w Wydziale 

Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie 
 ▶ mgr M. Szmyd, główna księgowa Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie
 ▶ mgr W. Pitura, Prezes Zarządu w firmie REVAS -  Branżowe Symulacje Biznesowe 
 ▶ mgr K. Pytel, kierownik HR w Bausch Health Poland Sp. z o.o
 ▶ mgr R. Kołek, specjalista z zakresu prawa pracy w zakresie rekrutacji, zatrudnienia, prowadzenia doku-

mentacji pracowniczej, zmian warunków umów o prace, rozwiązywania stosunków pracy, Bausch Health 
Sp. z o.o.

 ▶ mgr E. Gapińska-Dykiel, specjalista ds. kadr i płac, Port Lotniczy w Jasionce
 ▶ mgr K. Ilasz, specjalista z zakresu kadr i płac w Bausch Health Sp. z o.o.
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Praca   PO STUDIACH...

▶ urzędy administracji publicznej, 
▶ firmy HR,
▶ firmy doradztwa podatkowego, 
▶ turystyka,
▶ ZUS, 
▶ firmy consultingowe,
▶ banki, 
▶ zakłady opieki zdrowotnej,

▶ firmy ubezpieczeniowe, 
▶ organizacje pozarządowe,
▶ własna działalność gospodarcza, 
▶ agencje reklamowe,
▶ przedsiębiorstwa, 
▶ obrót nieruchomości.
▶ biura rachunkowe, 

Klinika Administracji, w której możesz pracować  
w trakcie trwania studiów, zajmuje się udzielaniem 
bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom miasta  
i całego regionu. W szczególności chodzi o pomoc 
doradczą i informacyjną  w zakresie indywidualnych 
spraw administracyjnych, np. pomocy społecznej, pra-
wa wodnego, warunków zabudowy, spraw sąsiedz-
kich.

Ponadto działalność Kliniki obejmuje także zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem administracji pu-
blicznej. Aktywność studentów w klinice realizowana 
jest pod okiem  praktyków wywodzących się z admi-
nistracji samorządowej i rządowej, jak i orzekających 
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, czy sę-
dziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Zapewnia to studentom merytoryczne wsparcie w 
rozwiązywaniu spraw, jak i dostęp do case study, z któ-
rymi praktyka administracyjna styka się na co dzień.

Klinika Administracji to również doskonała forma 
praktyki, którą oferujemy podczas studiów w WSPiA.

Klinika   ADMINISTRACJI
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KOLEGIUM ZARZĄDZANIA
OFERTA STUDIÓW
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Zgodnie z definicją, mianem zarządzania określa się 
szereg działań, procesów i decyzji stosowanych w odnie-
sieniu do zasobów organizacji, czyli osób i kapitału. Mają 
one zapewnić jej efektywne funkcjonowanie prowadzące 
do osiągnięcia zamierzonych celów. Upraszczając można 
powiedzieć, że zarządzanie to działanie umożliwiające re-
alizację celów w sposób jak najbardziej efektywny. To także 
sztuka właściwej organizacji pracy. Pozwala ona na spraw-
ne funkcjonowanie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu 
wiedzy i umiejętności pracowników. To nauka o  tym, jak 
skutecznie prowadzić biznes. Zarządzanie to także sztuka 
dokonywania wyborów. 

Duża różnorodność i dynamika działań oraz zmiany 
zachodzące w otoczeniu organizacji wymuszają na mene-
dżerach ciągłe podejmowanie decyzji. Część z nich będzie 

dr Bożena Sowa, 
Prorektor WSPiA,  
Dziekan Kolegium Zarządzania

miała wpływ na bieżące funkcjonowanie, część zaś bę-
dzie miała charakter strategiczny. Ich efekty będą znane  
w przyszłości. Dopiero wtedy będzie można określić, czy 
były to decyzje trafne, czy chybione. Dobry menedżer, 
wyposażony w wiedzę i umiejętności, nie unika podejmo-
wania decyzji i nie obawia się wynikającej z nich odpowie-
dzialności. 

Studia na kierunku „zarządzanie” w WSPiA przygotu-
ją Cię do bycia sprawnym i odpowiedzialnym menedże-
rem. Stopniowo, krok po kroku zdobędziesz wiedzę, która 
będzie stanowiła solidną podstawę Twojej dalszej kariery 
zawodowej. 

Wiele osób łączy swoją przyszłość z „zarządzaniem”, 
gdyż praca po tym kierunku jest pełna wyzwań, co pozwa-
la na uniknięcie zawodowej rutyny. Daje też możliwości 
wszechstronnego rozwoju i awansu zawodowego oraz sa-
tysfakcję z osiąganych sukcesów. 

Jako absolwent znajdziesz pracę na różnych szcze-
blach zarządzania w przedsiębiorstwach wszystkich sek-
torów gospodarki. Będziesz także wyposażony w umie-
jętności pozwalające na prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. 

Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą edukacyj-
ną i podjęcia studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA 
Rzeszowskiej Szkole Wyższej 

dr Bożena Sowa.

ZARZĄDZANIE 
studia stacjonarne i niestacjonarne, 
specjalności na studiach pierwszego stopnia:

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSPiA np. na kierunku  
„administracja”.

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez studenta 
specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indywidualnego. Student może także 
zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe 
jej prowadzenia. Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

 ▶ ANALITYKA BIZNESU, - NOWOŚĆ!
 ▶ RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI  
CONTROLLINGU,

 ▶ MENEDŻER BIZNESU,- NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE, - NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, - NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.
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 ▶ Mechanizmy gospodarki rynkowej, 
 ▶ Podstawy wiedzy o państwie i prawie, 
 ▶ Rozwój kompetencji społecznych i osobistych, 
 ▶ Nauka administracji i zarządzania, 
 ▶ Organizacja i zarządzanie, 
 ▶ Przedsiębiorczość i innowacyjność, 
 ▶ Organizacja i funkcjonowanie UE, 
 ▶ Podstawy marketingu, 
 ▶ Finanse publiczne i prawo finansowe, 
 ▶ Współczesne teorie organizacji i zarządzania, 
 ▶ Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, 
 ▶ Podstawy rachunkowości, 
 ▶ Zarządzanie międzynarodowe, 
 ▶ Planowanie i pozyskanie zasobów ludzkich,                    

Polityka finansowa, 

Przedmioty podstawowe w całym toku studiów:

ANALITYKA BIZNESU - NOWOŚĆ!
Specjalność „Analityka biznesu” ma na celu wykształcić umiejętności przeprowadzania wszechstronnych 

analiz biznesowych pozwalających ocenić zarówno bieżącą sytuację przedsiębiorstwa jak również jego per-
spektyw rozwojowych, a zwłaszcza analizy ekonomiczno – finansowej oraz pozycji rynkowej co stanowi warunek 
niezbędny do podejmowania prawidłowych decyzji operacyjnych oraz strategicznych w podmiotach gospodar-
czych reprezentujących zarówno sektor MSP jak również w spółkach giełdowych. 

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie kompleksowej 
oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co pozwoli na zajmowanie stanowiska analityka w podmiotach gospodarczych 
(w firmach działających w obszarze produkcji, handlu czy usług) jak również w firmach konsultingowych. Łą-
cząc  wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych oraz sytuacji makroekonomicznych 
absolwent będzie dysponował kompetencjami pozwalającymi na  podjęcie zatrudnienia zarówno w sektorze 
korporacyjnym jak również na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. We współczesnej 
gospodarce przedsiębiorstwa korzystają z wykształconych analityków biznesu -  tylko w wówczas będą w stanie 
rozwijać swoją działalność i sprostać niemałej konkurencji. 

Wśród kadry, obok nauczycieli akademickich, występują praktycy gospodarczy - osoby mające duże do-
świadczenie jako menedżerowie, konsultanci czy członkowie zarządów dużych spółek. 

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI CONTROLLINGU  
Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na iden-
tyfikację i rozwiązywanie problemów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nauczą się, jak 
skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku oraz 
przeciwdziałać zagrożeniom i reagować na sytuacje kryzysowe. Posiądą również umiejętność konstruowania 
innowacyjnych biznesplanów oraz skutecznego pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności 
gospodarczej. 

Specjalność została przygotowana z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, a także zarządzających oraz pracownikach firm.

Opisy specjalności   NA STUDIACH STACJONARNYCH  
I NIESTACJONARNYCH

 ▶ Umowy cywilnoprawne, 
 ▶ Menedżer w organizacji, 
 ▶ Konkurencja i badania rynkowe, 
 ▶ Rachunkowość finansowa, 
 ▶ Prawo gospodarcze, 
 ▶ Integracja i zarządzanie projektem, 
 ▶ Zarządzanie jakością, 
 ▶ Informatyczne narzędzia zarządzania, 
 ▶ Informacja i komunikacja w przestrzeni publicz-

nej, 
 ▶ Biznesplan, 
 ▶ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 
 ▶ Zarządzanie strategiczne, 
 ▶ Zarządzanie ryzykiem, 
 ▶ Zarządzanie projektami.
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MENEDŻER BIZNESU
Celem specjalności jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na iden-
tyfikację i rozwiązywanie problemów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nauczą się, jak 
skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku oraz 
przeciwdziałać zagrożeniom i reagować na sytuacje kryzysowe. Posiądą również umiejętność konstruowania 
innowacyjnych biznesplanów oraz skutecznego pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności go-
spodarczej. 

Specjalność została przygotowana z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, a także zarządzających oraz pracownikach firm. 

ZARZĄDZANIE PROEJKTOWE - NOWOŚĆ!
Studia na specjalności „Zarządzanie projektowe” mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu metod i technik 

zarządzania projektami jak również wyposażenie absolwenta w umiejętności i wiedzę, która zostanie później 
wykorzystana w praktyce zarządzania.  

Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie umiał dokonać analizy i diagnozy organizacji oraz będzie 
potrafił  podjąć działania maje na  celu doskonalenie i rozwój jednostki. 

Specjalność jest adresowana do osób chcących poznać koncepcję, realizację,  monitoring oraz kontrolę re-
alizacji projektu, identyfikację ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projektach, zasady tworzenia budżetu projektu  
i określenie źródeł jego finansowania jak również projektowanie oraz realizację działań naprawczych. 

Specjalność przygotowuje przyszłego absolwenta do podjęcia zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie projekto-
wania  rozwiązań organizacyjnych, koordynacji i nadzoru czynności przebiegających w organizacji, wdrażania 
zmian organizacyjnych czy przeciwdziałania dysfunkcji w organizacji. 

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć zatrudnienie w charakterze specjalisty lub doradcy. Ponadto 
będą przygotowani do pracy w charakterze członka zespołu projektowego jak również będą mogli zajmować 
samodzielne stanowisko w zakresie zarządzania projektami. 

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH - NOWOŚĆ!
Studiując specjalność ”Zarządzanie w instytucjach publicznych i samorządowych” student zdobędzie wie-

dzę w zakresie prawidłowości, problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych. Dzięki tej 
specjalności będzie przygotowany zwłaszcza do zarządzania zadaniami publicznymi, zarządzania nieruchomo-
ściami, zarządzania polityką regionalną, koordynacją pomocy publicznej, koordynacją oraz wsparciem partner-
stwa publiczno - prawnego, koordynacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, koordynacji zadań w za-
kresie ochrony środowiska.

Program studiów kładzie duży nacisk na problematykę związaną z prawem administracyjnym, zarządzaniem 
strategicznym oraz poznaniem funkcjonowania sektora finansów publicznych. Ponadto poruszana jest proble-
matyka wykorzystania marketingu w jednostkach administracji publicznej jak również kierowania personelem. 
Dodatkowo zostaną zaprezentowane techniki motywacyjne oraz analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Wybierając specjalność „Zarządzanie w instytucjach publicznych i samorządowych” student zdobędzie wie-
dzę na temat pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika działu w instytucjach 
publicznych i samorządowych. Ponadto nauczy się skutecznej komunikacji, negocjowania i przekonywania oraz 
do pracy w zespole.

Specjalność „zarządzanie w jednostkach publicznych i samorządowych” stanowi atrakcyjną propozycję za-
równo dla osób, które zawodowo pracują już w tym obszarze i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jak 
również dla tych, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu tej specjalności istnieje moż-
liwość podjęcia zatrudnienia w placówkach publicznych oraz samorządowych jak również w różnego rodzaju 
instytucjach, organizacjach i podmiotach z nimi współpracujących. Dlatego też tę specjalność należy wziąć pod 
uwagę planując swoją zawodową drogę. 
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 Specjalność powstała z myślą o osobach, które zamierzają zdobyć przygotowanie do pracy w działach personal-
nych. Jej celem jest zapoznanie studentów z istotnymi obszarami polityki kadrowej we współczesnych przed-
siębiorstwach. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych, specjalność 
doskonali także umiejętności wartościowania stanowisk pracy oraz rozwoju personalnego kadry. Przyszli absol-
wenci uzyskają również wiedzę na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, metod realizacji polityki 
personalnej w organizacji, zarządzania procesem rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania  
i rozwoju personalnego pracowników. Ponadto nauczą się prowadzenia obsługi administracyjnej kadr zgodnie 
z zasadami obowiązującego prawa.

O STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE
Studiując na kierunku „zarządzanie” w WSPiA, oprócz zdobywania wiedzy, możesz rozwijać swoje pomysły 

i pasje, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach praktycznych realizowanych m.in. w ramach systemu edukacji 
dodatkowej (BED), w kołach naukowych oraz Klinice Przedsiębiorczości. Dajemy Ci także możliwość uzyskania 
dodatkowych kwalifikacji m.in. poprzez równoczesne studiowanie na kilku specjalnościach (jak również na dru-
gim kierunku). Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco dostosować swoje wykształcenie do zmieniających się 
dynamicznie wymagań rynku pracy. Dobre wykształcenie, wsparte praktyką, będzie Twoją kartą przetargową  
w rozmowie z przyszłym pracodawcą! 

Aby móc wykształcić na kierunku „zarządzanie” wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą czy specjalistów 
z danej dziedziny, opracowaliśmy starannie skonstruowany program studiów. Jest on oparty na naszym wielo-
letnim doświadczeniu, stałej współpracy z tzw. „otoczeniem biznesu” oraz instytucjami publicznymi i samorzą-
dowymi jak również na badaniach rynku pracy. Uwzględnia on także najnowsze krajowe i zagraniczne wzorce 
kształcenia. Nasi studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod na-
uczania. Odbywają praktyki zawodowe w firmach prywatnych i instytucjach publicznych. 

Absolwent „zarządzania” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej będzie doskonałym organizatorem, kre-
atywnym, przedsiębiorczym, komunikatywnym i odpowiedzialnym menedżerem. Wykorzystując potencjał 
przywódczy oraz wiedzę i umiejętności uzyskane podczas studiów będzie potrafił projektować i skutecznie 
wdrażać w pracy zawodowej nowoczesne metody zarządzania. Zrozumie procesy biznesowe zachodzące 
zarówno na poziomie lokalnym, jak i światowym oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wzmocni  
i wykształci swoje kompetencje menedżerskie. Przyswoi wiedzę i umiejętności oraz pozna instrumenty wspie-
rające proces zarządzania, które umożliwią mu sprawne i profesjonalne kierowanie zasobem kapitałowym, 
ekonomicznym i ludzkim. Będzie odznaczał się także umiejętnościami analitycznymi w zakresie tworzenia 
biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, myślenia projektowego, przygotowania i prowadzenia 
kampanii marketingowych oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

Profil   ABSOLWENTA
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Absolwent studiów na kierunku „zarządzanie” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej może podjąć pracę w:

Praca   PO STUDIACH...

 ▶ korporacjach, 
 ▶ firmach państwowych i prywatnych, 
 ▶ spółkach prawa handlowego wszystkich sek-

torów gospodarki krajowej, europejskiej oraz 
światowej, 

 ▶  instytucjach finansowych, 
 ▶ własnej działalności gospodarczej,

 ▶ urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 ▶ instytucjach publicznych, 
 ▶ organizacjach pozarządowych, 
 ▶ wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w 

których przechodzi się na nowatorskie sposoby 
zarządzania uwzględniające ciągłe zmiany oto-
czenia.

Głównym celem pracy Kliniki Przedsiębiorczości jest 
promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
wśród mieszkańców Podkarpacia. 

Działalność Kliniki obejmuje w szczególności: 
 ▶ prowadzenie konsultacji biznesplanów, 
 ▶ informowanie o możliwych źródłach finansowania 

przedsięwzięć biznesowych, 
 ▶ wspieranie przedsiębiorców w poszukiwaniu lokalu 

na siedzibę firmy, 
 ▶ pomoc w przygotowywaniu dokumentów związa-

nych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. 
Klinika Przedsiębiorczości prowadzi także kilka 

e-usług (m. in. wyszukiwarkę lokali na działalność  
gospodarczą w Rzeszowie, generator umów spółki 
cywilnej, wyszukiwarkę klauzul niedozwolonych zwią-
zanych z e-biznesem).

Funkcje doradców biznesowych Kliniki pełnią 

Klinika   PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Rafał Witkowski,
Opiekun 
Kliniki Przedsiębiorczości

przedsiębiorczy studenci WSPiA. W czasie studiów 
zdobywają oni wiedzę i umiejętności, które umoż-
liwiają im taką aktywność (m.in. w ramach przed-
miotów: mechanizmy gospodarki rynkowej, prawne 
podstawy przedsiębiorczości, prawo gospodarcze). 
Dodatkowo w ramach działalności w Klinice studenci 
ciągle poszerzają swoją wiedzę poprzez uczestnicze-
nie w kursach, spotkaniach, szkoleniach, warsztatach 
i konferencjach. 

Spotkania z przedsiębiorczymi osobami stanowią 
dużą wartość dodaną dla studentów, którzy w ten 
sposób kształtują swoje predyspozycje do prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz zbierają doświad-
czenie pomocne w karierze po ukończeniu studiów. 

Klinika Przedsiębiorczości systematycznie orga-
nizuje wydarzenia popularyzujące wiedzę z zakresu 
przedsiębiorczości i prawa gospodarczego. Większość 
z nich ma charakter otwarty. Przeważnie są to zajęcia 
warsztatowe, które oprócz dostarczania wiedzy, roz-
wijają także umiejętności i kompetencje społeczne 
przydatne w biznesie. Aktywnie wpisujemy się także 
w międzynarodowe inicjatywy promujące przedsię-
biorczość, tj. Startup Europe Week czy Światowy Ty-
dzień Przedsiębiorczości.

Działalność Kliniki prowadzona jest pod opieką 
pracowników badawczo-dydaktycznych WSPiA. 
Nagrody i wyróżnienia doradców biznesowych Kliniki: 

 ▶ Startup Weekend Rzeszów #1 – Nagroda Publicz-
ności (projekt: platforma praktyczna),

 ▶ Startup Weekend Rzeszów #2 – I miejsce i Nagroda 
Mentorów (projekt: DiluDilu Blocks). 



OFERTA STUDIÓW
KOLEGIUM  
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
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Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA 
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oferuje Ci studia I i II stop-
nia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. 

Bezpieczeństwo to wartość, której znaczenie konse-
kwentnie wzrasta we współczesnym świecie. Eksperci 
ds. szeroko pojmowanego bezpieczeństwa są niezwykle 
poszukiwani w różnych branżach, nie tylko w służbach 
mundurowych, ale także w sektorze komercyjnym np. 
w sektorze ochrony osób i mienia, agencjach detektywi-
stycznych, organizacjach pozarządowych i dużych kor-
poracjach międzynarodowych. WSPiA współpracując ze 
specjalistami z różnych obszarów bezpieczeństwa stale 
dostosowuje program nauczania do pojawiających się 
nowych trendów zagrożeń, czego wyrazem są propo-
zycje nowych produktów i specjalności studiów. W ten 
sposób oferta dydaktyczna na kierunku „bezpieczeń-
stwo wewnętrzne” wychodzi naprzeciw współczesnym 
potrzebom rynku pracy.

W ostatnich latach rozbudowaliśmy zajęcia m.in.  
z zakresu cyberbezpieczeństwa, kryminalistyki, bezpie-
czeństwa ekonomicznego, czy informatyki śledczej. Po-
szerzyliśmy też ofertę studiów II stopnia o interdyscypli-
narne podejście, w którym pokazywane są także aspekty 
związane ze zjawiskiem trans sektorowości współcze-
snego bezpieczeństwa. Oferujemy studentom zajęcia 
m.in. z metodologii i metodyki nauk o bezpieczeństwie, 

W ramach programu kształcenia zostaniesz wszech-
stronnie przygotowany m.in. do identyfikowania i ana-
lizowania różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu 
zdarzenia, przygotowywania planów na wypadek sytu-
acji kryzysowej. Poznasz tajniki pracy funkcjonariuszy 
różnych służb oraz innych podmiotów zajmujących się 
bezpieczeństwem. Jako student „bezpieczeństwa we-
wnętrznego” będziesz miał możliwość uzyskania bez 
dodatkowych kosztów specjalistycznych kwalifikacji 
(poświadczonych certyfikatami). W WSPiA działają też 
koła naukowe m.in.: Koło Bezpieczeństwa Granicznego, 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Krymi-

dr Agata Furgała,  
Prorektor WSPiA, 
Dziekan Kolegium 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

nologii, Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka oraz 
Koło Strzeleckie.

Do dyspozycji naszych studentów przeznaczyliśmy 
budynek „Collegium Securitatis”. Mieszczą się w nim 
m.in.: profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, 
strzelnica elektroniczna, laboratoria komputerowe,  
w tym laboratorium Cyber Crime. Dysponujemy szeroko 
rozbudowanym zapleczem sportowym: pełnowymiaro-
wą halą sportową, siłownią, salą do trenowania sportów 
walki oraz torem przeszkód (dostosowanym do egzami-
nów sprawnościowych w służbach mundurowych).

Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” to:
Po pierwsze:

Zajęcia z praktykami z branży: z czynnymi i byłymi 
funkcjonariuszami służb m.in. Policji, Straży Granicz-
nej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, ABW, CBA; z urzędnikami in-
stytucji rządowych (m.in. MSWiA, Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, NIK, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Inspekcja Transportu Drogowego); z pracownikami 
sektora ochrony osób i mienia oraz innych korporacji 
prywatnych z zakresu problematyki bezpieczeństwa 
(np. imprez masowych).

Po drugie! 
Solidne podstawy teoretyczne z wybitną kadrą profe-
sorską z zakresu prawa karnego, kryminalistyki i kry-
minologii, prawa administracyjnego, prawa celnego, 
prawa międzynarodowego.

Po trzecie! 
Wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu podczas 
zajęć (m.in. badania kryminalistyczne, symulacja sce-
ny zbrodni, poligraf, symulator do cyberzagrożeń, 
oprogramowanie do symulacji zarządzania sytuacja-
mi kryzysowymi, strzelnica elektroniczna, policyjny 
tor przeszkód)

Po czwarte! 
Rozbudowana oferta kształcenia praktycznego (pra-
cownie praktyczne, praktyki zawodowe, wizyty stu-
dyjne w instytucjach bezpieczeństwa, oferta zajęć 
dodatkowych, koła  i specjalistyczne kursy).

Serdecznie zapraszam dr Agata Furgała
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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  
studia stacjonarne i niestacjonarne 

specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia: 

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 
Jeśli na wybranej przez studenta specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indy-
widualnego. Student może także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że 
Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

Wybrane przedmioty w całym toku studiów:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia I stopnia:

 f Wstęp do nauk o państwie i prawie,
 f Wstęp do nauk o bezpieczeństwie,
 f System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce,
 f Prawo karne,
 f Prawo policyjne, 
 f Prawa człowieka a bezpieczeństwo państwa,
 f Kryminologia i kryminalistyka,
 f Bezpieczeństwo informatyczne i cyberprzestępczość,
 f Zarządzanie kryzysowe, 
 f Postępowanie karne,
 f Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów,
 f Bezpieczeństwo komunikacyjne,
 f Patologie społeczne, 
 f Bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
 f Przestępczość terrorystyczna,
 f Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych,
 f Informatyka śledcza,
 f Negocjacje i przywódstwo, 
 f Taktyka prowadzenia przesłuchań,
 f Czynności procesowe,
 f Profilowanie kryminalne.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia II stopnia:
 f Metodologia i metodyka nauk o bezpieczeństwie, 
 f Ustrój, organy i podmioty w sferze bezpieczeństwa  

wewnętrznego w Polsce, 
 f Historia administracji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 f Regulacje administracyjno – prawne w sferze bezpie- 

czeństwa, 
 f Problemy współczesnej kryminologii, 
 f Przestępczość ekonomiczna w Polsce, 
 f Cyberbezpieczeństwo, 
 f Zwalczanie terroryzmu, 
 f Strategia walki z korupcją,  
 f Prawo internetowe, 
 f Obrona cywilna 
 f Obrona terytorialna, 
 f Taktyka i techniki śledcze, 
 f Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem  

wewnętrznym, 
 f Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE,
 f Taktyka i techniki śledcze,
 f Ofensywne formy i metody pracy operacyjnej, 
 f Wiktymologia kryminalna,
 f Prawo karne medyczne, 
 f Etyka zawodowa funkcjonariuszy.

* Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach I stopnia.
** Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach II stopnia.

 ▶ PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE,* - NOWOŚĆ!
 ▶ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,*
 ▶ CYBERBEZPIECZEŃSTWO,
 ▶ BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE, - NOWOŚĆ!
 ▶ SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
 ▶ PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI, NOWOŚĆ! 
 ▶ KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA,  
 ▶ OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE,** - NOWOŚĆ!
 ▶ MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.** - NOWOŚĆ!
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PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE – NOWOŚĆ! (studia I stopnia)
Obronność jest dziedziną bezpieczeństwa narodowego stanowiącą o sprawności każdego państwa. W związku 

z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną współcześnie obserwujemy wzajemne przenikanie się za-
grożeń militarnych i pozamilitarnych, nazywane często zjawiskiem transsektorowości bezpieczeństwa. Specjalność 
Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne jest odpowiedzią na takie rosnące zapotrzebowanie rynku 
pracy na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa militarnego. 

Specjalność ta pozwoli studentom na pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa. Studenci 
nabędą umiejętności diagnozowania i analizy zewnętrznych uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa i ich korelacji 
z zagrożeniami wewnątrz kraju. Uzyskają wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań 
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zostaną też 
wyposażeni w wiedzę obejmującą m.in.: historię współczesnych konfliktów zbrojnych; wojnę hybrydową i metody 
prowadzenia działań w jej zakresie; rolę administracji publicznej w narodowym systemie obronnym; rolę Sił Zbroj-
nych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej; programowanie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych i miejsce organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa. Będą przygotowani 
do podejmowania zatrudnienia w różnych instytucjach w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. 

Praca dla absolwenta specjalności Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne: żołnierz zawodowy; 
cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa; pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej; pracownik 
sektora instytucji z obszaru zarządzania kryzysowego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (studia I stopnia)
Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, cen-

tralnej i  terenowej, służb mundurowych, jak i  pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie 
zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Aktywność ta wymaga 
właściwego przygotowania merytorycznego, które wyznacza kierunek kształcenia na tej specjalności.

Opracowany przez WSPiA program studiów na specjalności Zarządzanie kryzysowe przygotuje studenta do podjęcia 
pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Profil kształcenia ma na celu stworzenie modelowego ad-
ministratora bezpieczeństwa – specjalisty od zarządzania kryzysowego.

Praca dla absolwenta specjalności Zarządzanie kryzysowe: funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb ochrony bez-
pieczeństwa powszechnego (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, służby ratownicze, Policja, Straż Gra-
niczna); urzędnicy organów administracji rządowej (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urzędy Wojewódzkie); urzędnicy 
administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, miejskie służby porządkowe); żołnierze 
i pracownicy cywilni Wojska; organizatorzy systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwo-
wych.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO (studia I i II stopnia)
Absolwenci specjalności Cyberbezpieczeństwo będą przygotowani do pracy w charakterze specjalisty w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony informacji zdolnego do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowa-
niem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Jeśli chcesz:
 • uzyskać wiedzę, w jaki sposób działają urządzenia sieciowe w kontekście ich zabezpieczeń, w jaki sposób są chro-
nione Twoje dane osobowe, na czym polega prawo do prywatności;

 • dowiedzieć się czym współcześnie jest wojna cybernetyczna oraz walka informacyjna;
 • poznać zaawansowane teorie takie jak: sterowanie społeczne, dezinformacja, manewrowanie społeczne, mani-
pulacja ludźmi lub informacją, zarządzanie refleksyjne (sterowanie obrazami świata, człowieka itp.), prowadzenie 
wojny sieciowej;

 • poznać zagrożenia związane ze współczesnymi formami szybkiego przekazu informacji (m.in. social media typu: 

Opisy specjalności   NA STUDIACH STACJONARNYCH  
I NIESTACJONARNYCH
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Facebook, Instagram) i manipulacji tym przekazem, wypaczania treści informacyjnych, a także tworzenia fałszy-
wych komunikatów;

 • dowiedzieć się jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z popularnych komunikatorów internetowych typu Mes-
sanger, WhatsApp czy Signal;

 • czym jest zjawisko tzw. „bańki informacyjnej” (ang. filter bubble) i związanej z nim tendencji do radykalizacji po-
glądów i postaw 
to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!
Po ukończeniu studiów będziesz potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, poznasz sposoby ich 

wykrywania i przeciwdziałania im, jak również będziesz znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczące-
go cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji.

Praca dla absolwenta specjalności Cyberbezpieczeństwo: organy administracji publicznej – stanowiska zwią-
zane z bezpieczeństwem informacji; służby mundurowe - w szczególności Policja; sektor gospodarczy, w którym 
ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE – NOWOŚĆ! (studia I i II stopnia)
Bezpieczeństwo ekonomiczne to propozycja specjalności o charakterze interdyscyplinarnym, łączącej wiedzę  

z zakresu: ekonomii i finansów, nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie. Współcześnie zapewnienie bezpieczeń-
stwa ekonomicznego społeczeństwa i państwa oraz podmiotów działalności gospodarczej to podstawowe zadanie 
państwa, realizowane przez różnorodne instytucje publiczne i sektor prywatny. 

Absolwenci tej specjalności zdobędą unikalne kompetencje w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa 
ekonomicznego w Polsce. Zyskają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa działalności społeczno-gospodarczej podmio-
tów gospodarczych, prowadzenia usług gospodarczych, finansowych, roli władz państwowych i samorządowych  
w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem roli organów ścigania. Dzię-
ki odpowiedniemu doborowi przedmiotów oraz wprowadzeniu zrównoważonych form zajęć (z przewagą zajęć 
o charakterze praktycznym) wyposażymy studenta w wiedzę obejmującą znaczenie bezpieczeństwa ekonomicz-
nego dla bezpieczeństwa państwa oraz wpływu polityki handlowej i integracji gospodarczej na bezpieczeństwo 
państwa. Student pozna również charakter i specyfikę zadań realizowanych przez organy i instytucje publiczne 
sektora ochrony bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z sektorem prywatnym 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. 
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Na studiach II stopnia zakres przedmiotowy specjalności, obejmuje m.in: prawo gospodarcze, politykę bez-
pieczeństwa ekonomicznego, przestępczość ekonomiczną, problem odzyskiwania mienia pochodzącego z prze-
stępstw, wytyczne międzynarodowe w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego m.in. w UE, zasady 
ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, a także rolę organów administracji publicznej w tym służb w systemie 
bezpieczeństwa ekonomicznego. 

W planie specjalności realizowane są przedmioty dotyczące m.in.:
 • analizy i diagnozowania potencjalnych i realnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego;
 • opracowywania planów gospodarczych dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji;
 • ochrony prywatnych, państwowych i gminnych form własności;
 • tworzenia warunków bezpiecznego funkcjonowania dla sektora przedsiębiorczości;
 • systemów kontroli i audytu wewnętrznego w organizacjach państwowych i samorządowych;
 • oceny efektywności ekonomicznej projektów, modelowania procesów gospodarczych w celu analizy i przewidy-
wania zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego;

 • wytycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego biznesu.
Praca dla absolwenta specjalności Bezpieczeństwo ekonomiczne, m.in.: wysoko wykwalifikowany specjalista 

ds. usług bezpieczeństwa gospodarczego; kandydat na urzędnika organów administracji publicznej; pracownik or-
ganów wymiaru sprawiedliwości; funkcjonariusz organów ścigania; pracownik spółek akcyjnych, pracownik sektora 
bankowego; pracownik struktur podatkowych i celnych; pracownik sektora firm ochrony osób i mienia.

SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (studia I i II stopnia)
Ukończenie studiów na tej specjalności pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w szeroko rozumianym sektorze bez-

pieczeństwa wewnętrznego. Kończący tą specjalność będzie miał podstawę aplikowania do pracy niemalże we wszyst-
kich instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym i niepublicznym, rządowym i samorządowym. 

Program tej specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne oraz związane z etyką za-
wodową. Studenci studiujący na tej specjalności zdobywają umiejętności teoretyczne, które pozwalają im na poznanie 
podstaw funkcjonowania służb. Uzyskują także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbie bezpieczeństwa 
publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjonowania laboratorium kryminali-
stycznego. Dobór przedmiotów pozwoli studentom na zapoznanie się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania służb 
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Praca dla absolwenta specjalności Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: służby i formacje mundurowe 
m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, Służba Ochrony Państwa; służby specjalne 
(ABW, CBA, AW, SWW, SKW).

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI – NOWOŚĆ! 
(studia I i II stopnia)

Specjalność Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi zakłada wykształcenie wysoko wy-
kwalifikowanego specjalisty przygotowanego do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem 
problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami lub komórkami organi-
zacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej). 

Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę o rodzajach i przejawach przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, 
nabędzie umiejętności potrzebne do rozpoznawania tych przestępstw i skutecznego ich zwalczania. Studenci tej 
specjalności będą dysponowali zasobem informacji o praktycznych narzędziach zwalczania przestępczości zorga-
nizowanej i terroryzmu oraz o rozwiązaniach strukturalnych, które należy wprowadzać w instytucjach publicznych 
w  celu tworzenia optymalnych warunków dla zastosowania tych narzędzi. Ważnym aspektem uwzględnionym 
w programie tej specjalności jest współpraca międzynarodowa organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 
zastosowanie narzędzi takich jak np: Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Nakaz Dowodowy, międzynarodo-
wa wymiana informacji kryminalnych, a także wykorzystanie potencjału instytucji międzynarodowych takich jak np. 
Interpol, Europol, Frontex czy OLAF. 

Program specjalności obejmuje m.in.: analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej, zjawiska ter-
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roryzmu i jego odmian; środki prawne ich wykrywania; narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym. Studenci tej specjalności poznają najskutecz-
niejsze taktyki i techniki operacyjne oraz nowatorskie rozwiązania praktyczne i techniczne w tej dziedzinie.

Praca dla absolwenta specjalności Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi: funkcjo-
nariusze organów ścigania m.in. Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych (ABW, CBA, AW, SWW, SKW); funkcjo-
nariusze Służby więziennej; pracownicy organów administracji publicznej.

KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia)
Specjalność ta ma charakter interdycysplinarny i  umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i  umiejętności prak-

tycznych dających niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, nauk penalnych, a także nauk społecz-
nych absolwent uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę o przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych 
patologiach społecznych. Pozwoli to na zrozumienie procesów zachodzących w  społeczeństwie oraz na właściwą, 
profesjonalną reakcję na te zjawiska. Specjalność przygotowuje teoretycznie i praktycznie w zakresie problematyki 
ujawniania, analizowania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych pozostawionych na miejscu zdarzenia oraz ich 
zabezpieczania.

Praca dla absolwenta specjalności Kryminalistyka i kryminologia: służby i formacje mundurowe m.in. Policja, 
Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna; or-
gany wymiaru sprawiedliwości; organy administracji bezpieczeństwa publicznego; firmy ochrony osób i mienia, 
agencje detektywistyczne; urzędy administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny.

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – NOWOŚĆ ! (studia II stopnia)
Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność unikatowa, której program dostosowa-

ny jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli w kon-
tekście polityki prowadzonej w środowisku międzynarodowym. 

Program tej specjalności obejmuje zagadnienia związane z zarówno diagnozą, jak i analizą zagrożeń bezpie-
czeństwa narodowego; praktycznymi możliwościami odparcia agresji; przygotowaniem państwa, jego struktur spo-
łecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej; analizą procesów i uwarunkowań międzynarodowych współcze-
snych potencjalnych konfliktów mogących stanowić zagrożenie. Studenci tej specjalności zdobędą również wiedzę 
z zakresu tzw. War studies  - teorii wojen i historii konfliktów międzynarodowych i ich implikacji współczesnych 



PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE
Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przy-

gotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. 
W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej 
jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profe-
sjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie 
sprawnościowym do służb mundurowych, a  także na 
strzelnicy elektronicznej prowadzą byli funkcjonariu-
sze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w  Rzeszowie. Zajęcia  
z udzielania pierwszej pomocy prowadzą wykwalifiko-
wani ratownicy medyczni. 

zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Program specjalności pozwoli absolwentom na zdobycie umiejętności analizy, 
prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie a także 
rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, społeczno-kulturowym, 
militarnym,  ekonomicznym i innym.

Praca dla absolwenta specjalności Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe: przygotowanie 
do objęcia stanowisk kierowniczych w m.in.: Wojsku Polskim, instytucjach sektora bezpieczeństwa powszechnego,  
instytucjach z obszaru zarządzania kryzysowego, międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, organach admi-
nistracji publicznego szczebla centralnego i regionalnego.

MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – NOWOŚĆ! (studia II stopnia)
Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie bardzo ważny element szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa 

wewnętrznego, a światowa sytuacja epidemiologiczna COVID-19, spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowa-
nia rynku pracy na specjalistów z tego obszaru. Jest to jeden z ważniejszych przejawów aktywności państwa w sfe-
rze bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak 
i samorządowej; centralnej i terenowej; służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to 
nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom 
i zarządzaniem bezpieczeństwem w taki sposób, aby w jak największym stopniu możliwe było zapobieganie zagro-
żeniom, a w przypadku ich wystąpienia jak najsprawniejsze reagowanie. 

Program specjalności Menadżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe obejmuje treści niezbędne do po-
dejmowania pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Specjalność kształci specjalistów – me-
nadżerów, którzy posiadają kompetencje jako modelowy administrator bezpieczeństwa – specjalista od zarządzania 
kryzysowego. W planie uwzględniono zajęcia m.in. z zakresu identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego; 
posługiwania się nowoczesnymi systemami łączności; sporządzania planów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym 
i współpracy z organami i służbami państwowymi; przygotowywania planów zarządzania kryzysowego na każdym 
szczeblu administracji publicznej; ochrony infrastruktury krytycznej; psychologicznych aspektów zarządzania i po-
mocy w sytuacjach kryzysowych.

Praca dla absolwenta specjalności Menadżer bezpieczeństwa – zarzadzanie kryzysowe: funkcjonariusze i pra-
cownicy cywilni służb ochrony bezpieczeństwa powszechnego (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Po-
żarne, służby ratownicze, Policja, Straż Graniczna); urzędnicy organów administracji rządowej (Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, Urzędy Wojewódzkie); administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy 
miejskie, miejskie służby porządkowe); żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego; organizatorzy systemów 
bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.
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Koncepcję kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oparliśmy o założenie, iż w przyszłości, jako 
nasz absolwent, powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przy-
datnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy ba-
dawczo-dydaktyczni, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle 
sprawują istotne funkcje służbowe. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe 
szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Zajęcia prowadzą wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży  
Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie. Są to m.in.: 

 ▶ Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Po- 
licji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie),

 ▶ dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji),
 ▶ Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), 
 ▶ dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie),
 ▶ dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyr. Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operato-

ra Stadionu Narodowego PL.2012+),
 ▶ dr hab. Marek Fałdowski (b. Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 ▶ dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA),
 ▶ gen. Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 ▶ prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk (b. prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, czło-

nek Krajowej Rady Transplantacyjnej, prezes Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 ▶ mł. insp. dr Maria Hapunik (naczelnik wydziału w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku),
 ▶ gen. dr Krzysztof Justyński (b. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, kierował największym w Polsce 

garnizonem Policji),
 ▶ dr Bogdan Kołcz (były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku),
 ▶ dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie), 
 ▶ podkom. Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 ▶ dr Dorota Mocarska (b. dyr. Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-

nie),
 ▶ dr Paweł Łuczkowski (b. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie),
 ▶ Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),
 ▶ Jacek Sobolewski (b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, dyr. Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej),
 ▶ dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska (b. prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 ▶ Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa),
 ▶ gen. Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),
 ▶ Tomasz Trzos (funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach),
 ▶ dr hab. Leszek Wieczorek (b. dyr Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie),
 ▶ prof. dr hab. Bernard Wiśniewski (dyr. Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie, członek Rady 

Doskonałości Naukowej),
 ▶ insp. Konrad Wolak (b. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, wiceprezes jednej z największych na Podkarpaciu 

firm ochrony osób i mienia),
 ▶ dr. hab. Andrzej Zapałowski (b. eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego).

Kształcenie   NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
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Kształcenie   PRAKTYCZNE

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
są studiami o profilu praktycznym, oznacza to, że na 
tym kierunku realizowany jest nie tylko system 5 ście-
żek kształcenia praktycznego. Studia o profilu praktycz-
nym to wciąż rzadkość w Polskich uczelniach. Profil 
praktyczny oznacza, że zarówno program studiów, jak  
i oferta praktyk zawodowych, zajęć praktycznych, staży 
zawodowych jest ściśle związana z aktualną sytuacją  
i wymaganiami pracodawców. Studia na kierunku Bez-
pieczeństwo wewnętrzne  w WSPiA to innowacyjny, 
praktyczny program obejmujący m.in. 

- liczne zajęcia warsztatowe z przedmiotów takich 
jak np. techniki śledcze, dokumentacja kryminalistycz-
na, czynności procesowe, podstawy pracy operacyjnej  
i wiele innych,

- 5-cio semestralny Moduł na studiach I stopnia pn. 
Wyszkolenie specjalne (w tym zajęcia w laboratorium 
kryminalistycznym, na strzelnicy, na policyjnym torze 
przeszkód oraz praktyczny kurs: Jestem pracownikiem 
służb mundurowych),

- Wakacyjne praktyki zawodowe poprzedzone przy-
gotowaniem w ramach Pracowni praktycznych ( po 2  

Student podczas praktyk w jednostce wojskowej.

i 4 semestrze na studiach I stopnia oraz po 2 semestrze 
na studiach II stopnia)

- zajęcia w klinice Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- kontakt i pomoc ze strony „praktyków” przy przy-
gotowaniu pracy dyplomowej (licencjackiej i magister-
skiej) w ramach Zdalnych Praktyk Dyplomowych,

- liczne wizyty studyjne w instytucjach sektora bez-
pieczeństwa i służbach mundurowych, kursy dodat-
kowe, certyfikaty branżowe, szkolenia ze specjalistami 
aktywnie pracującymi w swoim zawodzie, cykliczne 
spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w: 
centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży 
Granicznej, służby celno-skarbowej, ABW, CBA i innych 
służbach.

Takie kompleksowe podejście do kształcenia prak-
tycznego na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przy-
datnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto - dzię-
ki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy 
– powoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki 
chcieliby wykonywać.



Strzelnica  ELEKTRONICZNA

Strzelnica elektroniczna w WSPiA to specjalistyczny 
system pozwalający na prowadzenie szkolenia strze-
leckiego dla naszych studentów na każdym poziomie 
zaawansowania. Strzelnica dostępna jest dla studentów 
wszystkich kierunków studiów w WSPiA. 

Strzelnicę wyposażyliśmy w  wierne repliki broni 
Glock 17 i Beretta Px4 Storm z symulatorem odrzutu imi-
tującym strzał z prawdziwej broni palnej. 

Klinika  BEZPIECZEŃSTWA
Celem kliniki jest wsparcie kształcenia praktycznego studentów. Kontakt z rzeczywistymi przypadkami  

i możliwość pracy nad nimi pozwala studentom na lepsze wykorzystanie nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. 
Klinika prowadzić będzie działalność doradczą i informacyjną do przedstawicieli instytucji administracji  

publicznej, sektora prywatnego, organizacji społecznych, jak i bezpośrednio do obywateli. 
Działalność informacyjna i doradcza prowadzona będzie m.in. w zakresie:  zasad  organizacji i zabezpieczania 

imprez masowych, zgromadzeń i zbiórek publicznych, uzyskiwania zezwoleń i koncesji na określoną działalność 
gospodarczą, ochrony informacji niejawnych, opracowywania planów ochrony obiektów i planów ochrony prze-
ciwpożarowej, ochrony infrastruktury krytycznej. Ponadto, działalność na rzecz obywateli polegać będzie m.in. 
na udzielaniu informacji w zakresie: specyfiki naboru do służb i instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, uzyskania licencji detektywa.

Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” to innowacyjna oferta dydaktyczna będąca odpowie-
dzią na aktualne wyzwania współczesnego państwa, w tym na potrzeby i wymogi polskiego rynku pracy. Stu-
dia na tym kierunku mają za cel przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianego 
sektora bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą zdol-
nym do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach i służbach sektora administracji publicznej (rządowej i 
samorządowej), a także w sektorze prywatnym. Studia przygotowują do pracy i rozwoju zawodowego w wielu 
służbach, inspekcjach i strażach ściśle związanych z sektorem bezpieczeństwa, ale także na całym rynku pracy, 
gdzie problematyka bezpieczeństwa stanowi coraz bardziej intratny cel aktywności zawodowej.

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych, społecznych, politycz-
nych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływają-
cej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Specyfika zawodów związanych  
z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego wiąże się z umiejętnością pracy w warunkach kryzysu i stre-
su, umiejętnością  priorytetyzowania zadań oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z wykonywaną pracą 
zawodową, do czego będzie przygotowany nasz absolwent. 

Profil   ABSOLWENTA



Dynamiczny pokaz współdziałania służb mundurowych na 
miejscu zdarzenia drogowego.

Praca   PO STUDIACH...

 ▶ Policja,
 ▶ Straż Graniczna,
 ▶ Państwowa Straż Pożarna,
 ▶ Wojsko Polskie,
 ▶ Krajowa Administracja Skarbowa,
 ▶ Służba Więzienna,
 ▶ Agencja Bezpieczeństwa Wnętrznego,
 ▶ Agencja Wywiadu, 
 ▶ Centralne Biuro Śledcze Policji,
 ▶ Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 ▶ Służba Ochrony Państwa,
 ▶ Inspekcja Transportu Drogowego,
 ▶ Służba Ochrony Kolei,
 ▶ firmy ochrony osób i mienia,
 ▶ agencje detektywistyczne,
 ▶ urzędy wojewódzkie i miejskie: 
– wydziały zarządzania kryzysowego.

 ▶ Straże Miejskie i Gminne,
 ▶ korporacje i firmy prywatne m.in. zajmujące 
się organizacją wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych i imprez masowych.
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Organizowane przez nas Podkarpackie Młodzie-
żowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego na 
stałe wpisało się w kalendarz istotnych wydarzeń edu-
kacyjnych, promujących bezpieczeństwo nie tylko na 
Podkarpaciu, ale i w południowej Polsce. Najważniej-
szą ideą Święta jest stworzenie platformy wymiany 
poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawi-
cielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa we-
wnętrznego, pracownikami badawczo-dydaktycznymi 
oraz młodzieżą ponadgimnazjalną i studencką. 

Zorganizowaliśmy już osiem edycji Święta. Każdo-
razowo cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem 
młodzieży z klas o profilu „mundurowym” z całego woj. 
podkarpackiego. Wzięło w nich udział, oprócz studen-
tów, ponad 10 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Mieli oni doskonałą okazję do pogłębienia swoich za-
interesowań, a także zweryfikowania oczekiwań co do 
swojej przyszłej edukacji czy pracy zawodowej w sek-
torze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Dla uczestników Święta corocznie przygotowywali-
śmy wiele atrakcji. Były to m.in.: koncerty orkiestry woj-
skowej, symulowany atak na konwój z niebezpiecznym 
przestępcą, interwencja w pojeździe konwojowym, 
symulowane zatrzymanie przemytnika, neutralizacja 
ładunku wybuchowego, pokazy: gaszenia płonącego 
oleju, współpracy służb na miejscu wypadku, musz-
try paradnej, mażoretek i szałamaistek, technik obez-
władniania, dawnego umundurowania policyjnego, 
prezentacje tresury psów służbowych, pierwszej po-
mocy. W kampusie WSPiA można było również obej-
rzeć sprzęt wykorzystywany przez m.in.: Policję, ABW, 
CBŚP, Wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Krajową 
Administrację Skarbową, Służbę Więzienną, Inspekcję 
Transportu Drogowego, Żandarmerię Wojskową, Po-
gotowie Ratunkowe, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejską.  

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz Podkarpacka Młodzieżo-
wa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa to główne 
elementy realizowanego przez WSPiA programu 
„Bezpieczna Przyszłość”. 

Więcej informacji o Święcie, w tym galerie zdjęć 
oraz filmy znajdziesz na stronie: WWW.WSPIA.EU 
w zakładce: UCZELNIA/PODKARPACKIE MŁO-
DZIEŻOWE ŚWIĘTO...

Podkarpackie   MŁODZIEŻOWE ŚWIĘTO  
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Młodzież siedząca na KTO Rosomak.

Prezentacja specjalistycznego stroju sapera.

Powitanie przez Rektora zgromadzonych gości.
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MŁODZIEŻOWE ŚWIĘTO  
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Funkcjonariusze Policji na koniach.

Podkarpackie   MŁODZIEŻOWE ŚWIĘTO  
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Pokaz współpracy służb ratowniczych w sytuacji kryzysowej.Maskotki WSPiA podczas święta.

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów  
z LO w Rymanowie.

Pokaz zatrzymania terrorystów przewożących  
ładunki wybuchowe.

Zabezpieczenie samochodu z ładunkiem wybuchowym.



Koncert na rzeszowskim Rynku – „Europejski Stadion Kultury”. 
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa. Fot. Tadeusz Poźniak.

Fontanna Multimedialna w jednym z rzeszowskich parków. 
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa. Fot. Tadeusz Poźniak.

Okrągła kładka dla pieszych.  
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa. Fot. Tadeusz Poźniak.

Millenium Hall



57Okrągła kładka dla pieszych.  
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Rzeszowa. Fot. Tadeusz Poźniak.

Jesteśmy właścicielem obiektów dydaktycznych i socjalnych  o pow. ponad 24 tys. m2!

Kampus WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej został zlokalizowany w  centrum Rzeszowa na pow. 3  ha. 
W otoczeniu pełnym zieleni znajdują się trzy obiekty dydaktyczne: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuri-
dicum” wraz z  klubem studenckim „Zemsta Docenta” i  restauracją „W  ogrodach” oraz „Collegium Securitatis” 
o łącznej pow. ponad 21 tys. m2. Studenci mają do dyspozycji ogród wypoczynkowy oraz parkingi, które pomiesz-
czą ok. 800 samochodów.

„Collegium Administrativum” posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Mieszczą się w nim: 
duża aula na 460 osób, sale wykładowe, biblioteka, czytelnia, pracownia komputerowa, podziemny parking. Stu-
dentom oddaliśmy do dyspozycji także pełne zieleni patio z fontanną oraz bezprzewodowym dostępem do Inter-
netu.

W „Collegium Iuridicum” mieszczą się: dwie aule (na 400 i 200 osób), „sala rozpraw”, sale seminaryjne, sale 
językowe. 

Oryginalny budynek klubu studenckiego „Zemsta Docenta” mieści mały ogród botaniczny, fontannę stero-
waną numerycznie, estradę oraz schody hiszpańskie. Klub wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt nagłaśniający. 
Oszklona ściana zachodnia budynku jest otwierana.

„Collegium Securitatis” – znajdują się w nim m.in: nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne, pełno-
wymiarowa, wielofunkcyjna hala: sportowa i koncertowa z widownią dla 350 osób, nowoczesna strzelnica elek-
troniczna, sale do ćwiczeń sztuk walki, siłownia oraz wielopoziomowy parking dla studentów. W nowej części bu-
dynku zostało zlokalizowane m.in. Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. 

 Lokalizacja   WSPIA

Rzeszów – stolica innowacji
Rzeszów jest miastem, które odważnie sięga po najnowocześniejsze rozwiązania w nauce, biznesie i przemy-

śle. Jednym z największych atutów miasta są ludzie kreatywni, otwarci na świat, umiejętnie sięgający po unijne 
dotacje. Dzięki nim Rzeszów pięknieje, a nowymi inwestycjami interesują się nie tylko polscy, ale i  zagraniczni 
przedsiębiorcy. Rzeszów jest centrum handlowym i gospodarczym Podkarpacia. Działa tu wiele znanych w Polsce 
i na świecie firm m.in.: z branży lotniczej, technicznej, farmaceutycznej. Wśród wielu nagród, którymi uhonorowa-
no miasto, jedną z najważniejszych jest tytuł Rzeszów – Najinteligentniejsze Miasto w Polsce. 

Miasto młodych
W stolicy Podkarpacia zameldowanych jest około stu dziewięćdzięciu tysięcy osób, co piąta z nich studiuje, 

dlatego Rzeszów nazywany jest „miastem młodych ludzi”, którzy z rzeszowskim obszarem metropolitalnym chcą 
w przyszłości związać swoje życie zawodowe. 
Kwitnie tu życie studenckie. W nowoczesnych klubach koncertują gwiazdy muzyki polskiej i światowej. Odbywa 
się wiele imprez plenerowych m.in.: Juvenalia, Europejski Stadion Kultury, Carpathia Festival. 

Atrakcyjne położenie
Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Tu krzyżują się: autostrada A4, 

zapewniająca dogodne połączenie krajów Europy Zachodniej z Ukrainą, międzynarodowa trasa E – 40 z Drezna 
do Kijowa oraz drogi prowadzące od granicy ze Słowacją do Warszawy. 
Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, dysponujący drugim pod względem długości w Polsce pasem 
startowym, zapewnia dogodne połączenia lotnicze z wieloma miastami Europy.

Rzeszów   STOLICA INNOWACJI
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„NOWA MATURA”  przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z  dwóch wybranych 
przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten 
wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przed-
miotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na 
świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji: poziom podstawowy 
1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.
„STARA MATURA”   oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów 
przeliczane są na punkty:

OCENA SKALA SZEŚCIOPUNKTOWA, PUNKTACJA: SKALA PIĘCIOPUNKTOWA, PUNKTACJA:

celująca 100 -

bardzo dobra 83 100

dobra 65 65

dostateczna 48 30

dopuszczająca 30 -

Rekrutacja KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

KRYMINOLOGIA, ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PRAWO

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na 
kierunki: „kryminologia”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „zarządzanie” (studia pierw-
szego stopnia) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, w ramach ustalonych limitów miejsc. 

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „prawo” odbywa się na podstawie konkursu 
świadectw dojrzałości. 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przyjmowani są: 

1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”, 
2) finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską  

                 Szkołę Wyższą pod patronatem Ministra Sprawiedliwości,
3) laureaci Podkarpackiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
4) kandydaci z Maturą Międzynarodową.
Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz Konkursu (o których mowa powyżej) nastę-

puje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów.  
Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów ko-
rzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia pierwszego 
stopnia stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci niewymienieni powyżej.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszyst-

kich kandydatów.

Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalo-
nych limitów miejsc.
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KIERUNEK STOPIEŃ STUDIA
STACJONARNE

STUDIA
NIESTACJONARNE

KRYMINOLOGIA

ADMINISTRACJA

ZARZĄDZANIE

BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE

I stopień

 ▶ 9 rat miesięcznych – miesiące:
 • X - 570 zł/m-c, 
 • XI, XII, I – 560 zł/m-c,
 • II, III, IV, V, VI – 450 zł/m-c, 

 ▶ łączna opłata za semestr: 2250 zł,

 ▶ łączna opłata za I rok: 4500 zł

 ▶ 9 rat miesięcznych – miesiące:
 • X, XI, XII, I – 475 zł/m-c,
 • II, III, IV, V, VI – 380 zł/m-c, 

 ▶ łączna opłata za semestr: 1900 zł,

 ▶ łączna opłata za I rok: 3800 zł

PRAWO
jednolite 

5-letnie studia 
magisterskie

 ▶ 9 rat miesięcznych – miesiące:
 • X – 620 zł/m-c,
 • XI, XII, I – 610 zł/m-c, 
 • II, III, IV, V, VI – 490 zł/m-c, 

 ▶ łączna opłata za semestr: 2450 zł,

 ▶ łączna opłata za I rok: 4900 zł

 ▶ 9 rat miesięcznych – miesiące: 
 • X, XI, XII, I – 500 zł/m-c, 
 • II, III, IV, V, VI – 400 zł/m-c, 

 ▶ łączna opłata za semestr: 2000 zł,

 ▶ łączna opłata za I rok: 4000 zł

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE

II stopień

 ▶ 9 rat miesięcznych – miesiące: 
 • X – 545 zł,
 • XI, XII, I – 535 zł/m-c, 
 • II, III, IV, V, VI – 430 zł/m-c, 

 ▶ łączna opłata za semestr: 2150 zł,

 ▶ łączna opłata za I rok: 4300 zł

 ▶ 9 rat miesięcznych – miesiące: 
 • X, XI, XII, I – 475 zł/m-c, 
 • II, III, IV, V, VI – 380 zł/m-c, 

 ▶ łączna opłata za semestr: 1900 zł,

 ▶ łączna opłata za I rok: 3800 zł

Opłata   ZA STUDIA 2022/2023

Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (studiujący pełne sześć semestrów) zwolnieni są z opłaty rekrutacyj-
nej na studia II stopnia.

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w  trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może 
wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Opłata za studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pobierana jest za 9 miesięcy nauki, w przeciwieństwie  
do wielu innych uczelni pobierających opłatę za 10 lub nawet 12 miesięcy.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040.

Poza jednorazową opłatą wpisową za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
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Sprawdź, co otrzymujesz   W OPŁACIE ZA STUDIA

INNE UCZELNIE
TO DODATKOWE OPŁATY 
POJAWIAJĄCE SIĘ NAGLE
W TRAKCIE STUDIÓW...

W ramach opłaty za studia otrzymujesz:
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W WSPiA DODATKOWO OTRZYMUJESZ m.in.:
drugi kierunek, drugą specjalność, dodatkowe zajęcia, dostęp do 
pakietu Office 365, kursy, szkolenia, sekcje sportowe, naukę języków 
obcych, zaświadczenia z dziekanatu, imprezy studenckie...

JAKO ABSOLWENT* WSPiA OTRZYMUJESZ:
• do 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe (jednorazowo),
• do 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie,
• brak opłaty wpisowej na studia II stopnia.
* Absolwent studiujący w WSPiA pełen cykl studiów (4, 6 lub 10 semestrów)  
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jednolite 
5-letnie studia 
magisterskie 
(prawo)

V1 czerwca 2022

4 sierpnia (I tura)  
29 września (II tura) 

3 sierpnia (I tura)  
28 września (II tura)

Przygotuj wymagane dokumenty
i zarejestruj się elektronicznie na:
e-rekrutacja.wspia.eu

złóż komplet dokumentów 
w Biurze rekrutacyjnym 
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

ureguluj opłatę rekrutacyjną 

studia
pierwszego
stopnia

studia 
drugiego 
stopnia studia 

stacjonarne

studia 
niestacjonarne

w
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rz
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Koniec rekrutacji
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Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 1 czerwca (środa) 2022 r. i trwa do 3 sierpnia (środa) 2022 r. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 4 sierpnia (czwartek) 2022 r. 

Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 4 sierpnia (czwartek) i trwa do 28 września (środa) 2022 r. 
Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 29 września (czwartek) 2022 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie wnoszą opłatę 
wpisową w wysokości 350 zł. Opłata wpisowa dla kandydatów na studia II stopnia wynosi 100 zł. – nie dotyczy 
absolwentów WSPiA (studiujących w WSPiA w pełnym cyklu studiów). 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiega-
nia się o przyjęcie na studia w WSPiA, do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) 
lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia. Zwrot następuje, po wypełnieniu „wniosku o zwrot opłaty 
wpisowej”, wniosek należy dostarczyć osobiście do Biura rekrutacyjnego WSPiA.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji 
przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA po terminie składania dokumentów. 

Rekrutacja na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbywa się poprzez rejestrację drogą elek-
troniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu. Korzystając z systemu kieruj się wytycznymi zawartymi na 
stronie e-rekrutacji w zakładce „rekrutacja krok po kroku”.

Przed terminem zakończenia rekrutacji, tj. do 3 sierpnia 2022 r. (I tura rekrutacji) lub do 28 września 2022 r.  
(II tura rekrutacji) kandydat jest zobligowany złożyć w Biurze rekrutacyjnym oryginały i kopie następujących do-
kumentów: 

• ankieta osobowa (do pobrania z systemu e-rekrutacji po rejestracji elektronicznej),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) - studia I stopnia i studia jednolite magisterskie,
• jedna aktualna kolorowa fotografia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych 45x35 mm),
• dowód wniesienia opłaty wpisowej:

• 350 zł (studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie); 
• 100 zł (studia drugiego stopnia);  

na konto: 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040 BNP Paribas Bank Polska S.A.,
• oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  

(oryginał do wglądu)- studia II stopnia. 

Dokumenty   NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI

Terminy   REKRUTACJI 2022/2023

N
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Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska 
Szkoła Wyższa posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnic-
twa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Educa-
tion) na lata 2021-2027. Od lat w oparciu o tzw. Politykę 
Europejską (Erasmus Policy Statement) Uczelnia reali-
zuje działania i projekty w ramach tego programu. 

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, 
inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Euro-
pie. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagra-
niczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych. 
Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdu na stu-
dia (na okres semestru) lub praktyki na okres od  
3 miesięcy (w dowolnym okresie roku kalendarzowe-
go), które nasza Uczelnia uznaje jako praktyki przewi-
dziane planem studiów bez konieczności odbywania 
dodatkowych praktyk w kraju podczas studiów). 

Studentowi studiującemu za granicą lub odbywa-
jącemu praktyki wypłacane jest stypendium ze środ-
ków programu (od 450euro miesięcznie).

Uczelnia w ramach Programu ERASMUS POWER 
umożliwia odbywania części studiów i praktyk za gra-
nicą przez studentów niepełnosprawnych oraz znaj-
dujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Obecnie współpracujemy z podmiotami z Cypru, 
Grecji, Hiszpanii, Anglii, Słowacji, które oferują praktyki 
w oparciu o indywidualnie ułożony program praktyk 
(w zależności od kierunku studiów i zainteresowań 
studenta). 

W przypadku wyjazdów na studia możesz wy-
brać spośród następujących Uczelni, z którymi 
współpracujemy: 

▶ Irlandia -  University of Limmerick 
▶ Belgia – Haute Ecole de la Provice de Liege 
▶ Włochy - Univerista delgi Studi suor Orsola Beni-

casa Napoli 
▶ Niemcy - Freidrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg 
▶ Niemcy – Hochschule Bremen
 ▶ Niemcy – Fachhochschule für Recht und Verwal-

tung Köln 
▶ Słowacja – Pane euro pean University in Bratislava
▶ Węgry - University of Szeged 
▶ Bułgaria – College of Management , Trade and 

Marketing, Sofia. 
▶ Turcja- Özyeğin University in Instanbul 
▶ Słowacja - International School of Management 
 w Preszowie
▶ Słowacja - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika 
 w Koszycach
▶ Chorwacja – Josip Juraj Strossmayer University 
 of Osijek
Stale też poszerzamy współpracę w zakresie pozy-

skiwania Partnerów zagranicznych, zarówno w katego-
rii uczelni, jak i przedsiębiorstw.

W przypadku wyjazdu na studia układany jest indy-
widualny program nauczania (Learning Agreement), 
w oparciu o który zaliczana jest część przedmiotów 
przewidziana w ramach programu studiów. Student 
ma zaliczany semestr (nie traci roku) i ma prawo do 
przedłużenia sesji w przypadku konieczności zaliczenia 
przedmiotu(ów) nie pokrywającego się z programem 
studiów odbytych na zagranicznej Uczelni. Przedmioty 
odbyte za granicą są uwzględniane w Suplemencie do 
dyplomu ukończenia studiów. 

Dodatkowo za każdy wyjazd na studia lub praktykę 
student otrzymuje certyfikat honorowany we wszyst-
kich państwach Unii Europejskiej, wystawiany przez 
instytucję/uczelnię przyjmującą i poświadczający za-
kres wykonywanych czynności, nabytych umiejętności  
i kompetencji etc. Nabór/rekrutacja odbywa się w po-
koju nr 6 w budynku A w każdy czwartek w godz. Dyżu-
ru Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Zagranicznej 
Koordynatora Programu Erasmus+. Udział w Progra-
mie Erasmus+ jest niezapomnianym przeżyciem, które 
pozwala poszerzyć horyzonty, zawrzeć nowe znajomo-
ści, zyskać międzynarodowe doświadczenie, a także 
poznawać kulturę innych państw. Program Erasmus+ 
to nie tylko staż/studia, ale też zwiedzanie, integracja 
i zabawa. Przed wyjazdem dostaniesz bezpłatny kurs 
języka on-line!
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Samorząd Studencki
Oprócz statutowych obowiązków takich jak m.in. 

ochrona praw i  interesów studentów, czy opiniowanie 
aktów prawnych dotyczących studentów, samorząd or-
ganizuje imprezy integrujące środowisko studenckie. 
Tradycją w WSPiA stały się coroczne imprezy klubowe: 
otrzęsiny studentów I  roku, andrzejki, ostatki. Samo-
rząd Studencki organizuje również wiele konkursów, 
które rozwijają talenty i  pasje studentów, jak np. The 
Voice of WSPiA, Wybory Miss i Mistera WSPiA, Zostań 
MasterChefem oraz wspólne kolędowanie. Bierze także 
aktywny udział w organizacji akcji charytatywnych oraz 
zbiórek darów dla potrzebujących.

Rzecznik Praw Studenta
Studenci WSPiA posiadają swojego rzecznika. Jest 

on wybierany przez studentów i stoi na straży przestrze-
gania ich praw. WSPiA była pierwszą uczelnią w Polsce, 
która wprowadziła instytucję Rzecznika Praw Studenta.

Klub Uczelniany AZS
Wielosekcyjny klub sportowy, który organizuje zaję-

cia, zawody i turnieje. W ramach AZS istnieje kilka sek-
cji. Są to m.in.: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pił-
ka ręczna, aerobik, kick-boxing, tenis stołowy, unihokej, 
siłownia, taniec towarzyski. Studenci w  ramach sekcji 
mogą również bezpłatnie korzystać z  nowoczesnej si-
łowni.

Organizacje   STUDENCKIE

zdjęcia

Studia    PODYPLOMOWE
Po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia możesz podjąć naukę na studiach podyplomowych.
Studia te są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Z  tego względu co roku 
w ofercie studiów podyplomowych WSPiA pojawiają się nowości oraz ciekawe propozycje dla wybranych grup 
specjalistów. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się m.in.:
 ▶  Administracja publiczna,
 ▶ Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 ▶ Kadry i płace, 
 ▶ Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi,
 ▶ Rachunkowość, finanse i system podatkowy,
 ▶ Zamówienia publiczne,
 ▶ Audyt wewnętrzny,
 ▶ Ochrona danych osobowych.

Szczegóły dotyczące aktualnej oferty Studiów 
Podyplomowych prowadzonych przez WSPiA 
znajdziesz na stronie:
WWW.PODYPLOMOWE.WSPIA.EU



www.rekrutacja.wspia.eu
e-mail: rekrutacja@wspia.eu

Biuro rekrutacyjne  
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14, 
budynek „A”, pokój nr 20, parter,

tel.: 17 867 04 80, 17 867 04 81, 
kom. 514 194 892


