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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo

Powołanie 19 lipca 2000 roku wyższej szkoły zawodowej w Ropczycach wyrażało aspirację władz

samorządowych i mieszkańców Ropczyc oraz było świadectwem dojrzałości środowiska intelektualnego

regionu. Było to podsumowanie kilkuletnich starań władz samorządowych Miasta Ropczyce o zgodę na utwo-

rzenie szkoły wyższej. Jednym z najważniejszych argumentów towarzyszących tym staraniom było niskie nasy-

cenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego kadrą z wyższym wykształceniem, a jednocześnie rolniczy charakter

regionu o dobrze rozbudowanym przemyśle rolno-spożywczym oraz dogodnym położeniu komunikacyjnym.

Ropczyce były dużym ośrodkiem kształcenia młodzieży na poziomie średnim. Istotne znaczenie miała również

odpowiednia baza materialna oraz ogromne poparcie społeczne dla tego przedsięwzięcia. Dzisiaj możemy

powiedzieć, ze powołanie wyższej uczelni w Ropczycach przez Spółkę STUDENT, której głównymi

udziałowcami byli Miasto Ropczyce oraz Cukrownia ROPCZYCE S.A., była trafną decyzją.

Wkraczając w 15 rok działalności Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie

możemy stwierdzić, że w tym czasie Uczelnia ustabilizowała swoją pozycję na rynku edukacyjnym. Wykształciła

ponad 2,5 tysiąca absolwentów studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich na wielu kierunkach

studiów.

WSI-E współpracuje z renomowanymi instytucjami badawczymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą.

W badania naukowe w sposób naturalny włączeni są studenci poprzez działalność kół naukowych. W minionym

okresie Uczelnia znacząco wzbogaciła swoją infrastrukturę. Zmodernizowała własne obiekty dydaktyczne

przystosowując je do nowoczesnych form procesu dydaktycznego.

Dzisiaj jesteśmy miejscem, które poprzez swoje doświadczenie, nowoczesne metody nauczania,

sprawdzone wzorce edukacyjne, doświadczoną kadrę i dbałość o infrastrukturę pomaga spełniać marzenia

i odnieść sukces wielu młodym ludziom. Ciągle podejmujemy działania mające na celu dobro studentów

i absolwentów. Współpracujemy z szeroko pojętym środowiskiem pracodawców, mającym realny wpływ na

tworzenie praktycznego profilu kształcenia, który stał się wiodącym w naszej Uczelni.

Sukces Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej oraz naszych absolwentów to wynik pracy wielu

ludzi, którzy z wielkim poświęceniem i entuzjazmem mobilizowali środowisko Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego do aktywnej pracy na rzecz Uczelni. Dużą odwagą i dalekowzrocznością kierowali się

inicjatorzy tego przedsięwzięcia, wśród których na szczególną pamięć zasługuje śp. mgr Józef Trojan - Prezes

Zarządu Założyciela oraz Kanclerz WSI-E w latach 2000-2007. Zawdzięczamy nasz sukces również środowisku

akademickiemu Lublina, Krakowa, Warszawy i Rzeszowa, które poprzez zaangażowanie w proces dydaktyczny

kształtowało osobowość młodych ludzi oraz kreowało pozycję Uczelni na mapie polskiego szkolnictwa

wyższego.

Wszystkim tym osobom, instytucjom i pracownikom serdecznie dziękujemy.
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Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski, dr h.c. Dr Sylwia Pelc

Prezydent WSI-E Rektor

Prezes Zarządu STUDENT Sp. z o. o. - Założyciela Uczelni

3Biuletyn Uczelniany 1/2014



Rektor

Prezydent

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości

Kanclerz

Dr Sylwia Pelc

Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski, dr h.c.

Dr inż. Anna Szopińska

Mgr Jolanta Ptaszek

Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie

uzyskała na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mediator

zawodowy przy Stowarzyszeniu Mediatorów Polskich, stały mediator

przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze. Doktor w zakresie

techniki rolniczej i leśnej w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze. Tytuł

doktora habilitowanego w zakresie nauk rolniczych uzyskał w Instytucie

Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie. Profesor nauk rolniczych

na mocy postanowienia Prezydenta RP z kwietnia 2007 roku. Doktor

honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego

w Dublanach.

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im.

H. Kołłątaja w Krakowie. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie

uzyskała na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej

im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

socjologii

ogrodnictwa
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1.1. PIERWSZE KROKI

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-457/Eko/2000 z dn. 02 sierpnia 2000

roku Wyższa Szkoła Inżynierii Rolniczej i Zarządzania z siedzibą w Ropczycach została wpisana do rejestru

niepaństwowych uczelni zawodowych pod poz. 43. W roku akademickim 2000/2001 Uczelnia rozpoczęła

kształcenie studentów na 3,5-letnich studiach inżynierskich w specjalności

Wówczas studia rozpoczęło 216 osób. Na potrzeby dydaktyczne przeznaczono dwa budynki: Zespołu Szkół

im. ks. dr J. Zwierza oraz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, a proces dydaktyczny realizowało 7 profesorów

i 25 pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych.

W skład pierwszego Senatu Uczelni wchodzili: prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski - rektor, mgr Józef

Trojan - kanclerz, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kwieciński, prof. dr hab. inż. Józef Kowalczuk, prof. dr hab. inż.

Andrzej Kusz, prof. dr hab. inż. Janusz Laskowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Lis, mgr Bolesław Bujak

- przedstawiciel Założyciela.

Duże zainteresowanie społeczności lokalnej oraz zakładów pracy skłoniło władze Uczelni do utworzenia

drugiej specjalności - , którą powołano decyzją MEN nr DSW-3-0145/RO/01 z dn. 11 kwietnia 2001 r.

Kształcenie w Ropczycach prowadzone było na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, którego Dziekanem od

1 października 2002 roku do 30 września 2008 roku był prof. dr hab. Adam Czudec.

inżynieria rolnicza i spożywcza.

agrobiznes
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Siedziba Uczelni w Ropczycach w latach 2000-2010
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Budynek B - laboratoria w Ropczycach
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I Immatrykulacja studentów - Aula Zespołu Szkół
Agro-Technicznych w Ropczycach

Pierwsi studenci studiów stacjonarnych
Senat Wyższej Szkoły Inżynierii Rolniczej i Zarządzania
w Ropczycach
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Dalszy rozwój WSI-E związany był z powo-

łaniem w maju 2002 roku Zamiejscowego Wydziału

Przedsiębiorczości w Miłocinie z dwiema specjal-

nościami kształcenia:

, która została przyporządkowana do kierunku

oraz

- przypo-

rządkowana do kierunku Dziekanem

Wydział w latach 2002-2009 była dr inż. Edita

Sosnowska. Od 2009 roku niniejszą funkcję pełni

dr inż. Anna Szopińska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spo-

łecznym i rynku pracy powołano kolejne kierunki

studiów pierwszego stopnia: administracja, ogrod-

nictwo, nauki o rodzinie.

gospodarka ziemią i geodezja

rolna

geodezja i kartografia przedsiębiorczość i do-

radztwo w gospodarce żywnościowej

rolnictwo.

�

JE Ks. Biskup dr E. Białogłowski towarzyszył nam podczas
wszystkich Inauguracji

Wiceburmistrz Ropczyc mgr W. Maziarz wręcza nagrody
wyróżnionym absolwentom

Wizyta Prezesa Südzucker Polska na Uczelni
- grudzień 2005 r.
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Kiermasz w Klubie Studenckim Zajęcia terenowe studentów kierunku ogrodnictwo
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1.2. PIERWSZE WŁADZE

Rektor Wyższej Szkoły

w latach 2000-2009 w latach 2000-2007

Inżynieryjno-Ekonomicznej Kanclerz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski Śp. mgr Józef Trojan

Laboratorium elektrotechniki i automatyki

Laboratorium chemii i technologii żywnościSala wykładowa w budynku A w Ropczycach

Zajęcia w laboratorium informatycznym w Ropczycach
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1.3. NOWY ROZDZIAŁ
- STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

W roku akademickim 2003/2004 mury Uczelni opuściło pierwszych 140 absolwentów z tytułem

inżyniera. W trosce o ich dalszą specjalizację władze WSI-E wystąpiły do MENiS o pozwolenie na uruchomienie

uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Pozytywna decyzja w tej sprawie

została podpisana przez Ministra w dn. 30 grudnia 2004 roku, dzięki czemu Uczelnia została przekształcona

z wyższej szkoły zawodowej w uczelnię działająca na podstawie ustawy i wpisana do

ówczesnego rejestru uczelni niepaństwowych pod poz. 147.

W roku akademickim 2004/2005 przyjęto pierwszych 70 kandydatów na studia magisterskie uzupeł-

niające na kierunku .

technika rolnicza i leśna.

o szkolnictwie wyższym

technika rolnicza i leśna �

Pożegnanie przez Samorząd Studencki
- przewodniczący Daniel Szpila

Wyróżnieni absolwenci studiów II stopnia na
kierunku Technika Rolnicza i Leśna

Zaproszeni goście - wręczenie dyplomów absolwentom studiów II stopnia na kierunku
Technika Rolnicza i Leśna

9Biuletyn Uczelniany 1/2014

Pierwsi absolwenci studiów II stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna



1.4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

�

�

�

�

�

�

Konferencje naukowe

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna od początku prowadziła aktywną działalność naukową, ściśle

związaną z prowadzonymi kierunkami studiów.

Wynikiem tego były liczne konferencje i semi-

naria naukowe:

w kwietniu 2002 roku zorganizowała międzynaro-

dową konferencję naukową pt.

,

w 2003 roku wspólnie z Uniwersytetem Rze-

szowskim organizowała międzynarodową konfe-

rencję naukową pt.

w czerwcu 2003 roku odbyła się w Ropczycach

konferencja naukowa pt.

,

w marcu 2004 roku odbyło się międzynarodowe

seminarium naukowe nt.

.

Szczególnie obfity w wydarzenia naukowe był

rok 2005, w którym zorganizowano m.in.:

międzynarodowe seminarium naukowe nt.

,

seminarium naukowe pt.

,

Możliwości

obniżenia kosztów produkcji rolnej - grupowe dzia-

łania rolników

Nierówności społeczne a wzrost

gospodarczy,

Właściwości fizyczne

roślin - ograniczenie strat plonu podczas zbioru

Szanse i bariery rozwoju

agrobiznesu po wejściu Polski do UE

Polski

agrobiznes po wejściu do UE - pierwsze efekty i per-

spektywy

Scalanie gruntów podsta-

wą rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego

rolnictwa
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Geodezyjna Konferencja Naukowa - wystąpienie inż. Krzysztofa
Ciska, Prezesa SGP w Rzeszowie

Seminarium naukowe z udziałem gości z Uniwersytetu
Stanu Pensylwania (USA)

Wykład otwarty dla studentów
- pracownicy naukowi z Uniwersytetu
Stanu Pensylwania (USA)
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�

�

�

konferencję naukową nt. ,

V jubileuszową międzynarodową konferencję naukową ,

konferencję naukową pt. .

Niniejsze inicjatywy były kontynuowane w kolejnych latach.

Od 2004 roku Uczelnia jest współwydawcą czasopisma naukowego MOTROL. W 2003 roku współredago-

wała czasopismo ACTA AGROPHYSICA vol. 2(1) wydawane przez Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, w któ-

rym zostały opublikowane prace z konferencji

Od początku swojej działalności WSI-E

zabiegała o nawiązanie ścisłej współpracy

naukowo-dydaktycznej ze znaczącymi jednost-

kami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Współpraca ta służy zarówno wymianie stu-

dentów, jak również pracowników naukowo-

dydaktycznych. Jej owocem są liczne konferencje

i seminaria naukowe, które są okazją do wy-

miany doświadczeń w wielu dziedzinach. Podję-

ta współpraca zapewnia również wysoki poziom

zajęć dydaktycznych dla studentów, gdyż umożliwia prowadzenie ich przez kadry wywodzące się z najzna-

mienitszych ośrodków naukowo-dydaktycznych kraju i zagranicy.

Obecnie WSI-E może wykazać się wieloma działaniami podjętymi wspólnie m.in. z Instytutem Agrofizyki

im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytetem Przy-

rodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Lwowskim

Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach (Ukraina), Słowackim Uniwersytetem Rolniczym

w Nitrze (Słowacja), Uniwersytetem Stanu Pensylwania (USA), Politechniką Lwowską (Ukraina), czy Uniwer-

sytetem Technicznym w Koszycach (Słowacja).

Zarządzanie publiczne w nauce i dydaktyce szkół wyższych

Motoryzacja i energetyka rolnictwa MOTROL 2005

Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna

Właściwości fizyczne roślin - ograniczenie strat plonu podczas

zbioru.

Działalność wydawnicza

Współpraca naukowo-dydaktyczna

Podpisanie porozumienia o współpracy z Geokart-International
Sp. z o. o. w Rzeszowie

Podpisanie umowy o współpracy z Lwowskim Narodowym
Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach

III
, Rzeszów 2009 r.

Konwent Dziekanów Wydzia w Geodezyjnych Uczelni
Niepublicznych

łó



Doktorat Honoris Causa

dla JM Rektora WSI-E

Wieloletnia współpraca Wyższej Szkoły Inżynie-

ryjno-Ekonomicznej oraz Lwowskiego Narodowego

Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach została przypie-

czętowana podczas obchodów 150-lecia Uniwersytetu, który

to jubileusz obchodzono we wrześniu 2006 roku.

Podczas uroczystości z udziałem wielu znakomitych

gości z kraju i zagranicy nadano tytuł doktora honoris causa

JM Rektorowi WSI-E prof. dr. hab. inż. Stanisławowi

Sosnowskiemu. W ten sposób doceniono jego zasługi dla

rozwoju nauki na arenie międzynarodowej.
�
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1.5. BIURO KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSI-E

W trosce o przyszłość zawodową studentów i absolwentów, w styczniu 2003 roku w wyniku pomyślnego

rozstrzygnięcia grantu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, powstało na

Uczelni Biuro Karier. Od momentu utworzenia działa na rzecz studentów oraz absolwentów, przygotowując ich

do wejścia na rynek pracy. W Biurze Karier zorganizowano liczne szkolenia z zakresu: agroturystyki, pro-

wadzenia działalności gospodarczej, obsługi kas fiskalnych. Łącznie do 2005 roku przeszkolono 450 osób. Biuro

prowadzi usługi doradcze z zakresu prawa pracy, handlowego itp. Każdego roku organizowano Targi Pracy dla

młodzieży i absolwentów.

ObecnieBiuroKarierpodejmujedziałaniamającenacelubadaniekarierzawodowych absolwentów WSI-E.
�

Doktor honoris causa JM Rektor WSI-E prof. dr. hab. inż.
Stanisław Sosnowski

Targi pracy na Wydziale Przedsiębiorczości w Rzeszowie
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Targi pracy na Wydziale Przedsiębiorczości w Rzeszowie

1.6. ŻYCIE STUDENCKIE

Koloryt uczelni wyższej nadają studenci, którzy dzięki niej zdobywają wiedzę, ale również rozwijają swoje

zainteresowania. Dzięki ich aktywności Uczelnia staje się swoistym miejscem spotkań osób o często odmiennych

poglądach, którzy dzięki współpracy tworzą cenne inicjatywy.

Studenci WSI-E od samego początku starali się tworzyć tradycje akademickie. Pierwsze Juwenalia

Samorząd Studencki zorganizował na Ropczyckim Rynku w maju 2001 roku.

Każdego roku odbywały się również otrzęsiny studenckie, spotkania opłatkowe itp.

Na Uczelni w Ropczycach aktywnie działał Studencki Klub Ekonomiczny AGRO-ŻAK skupiający

25 studentów kierunku w specjalności , powołany w marcu 2002 roku, a przekształcony

w Koło Naukowe w 2003 roku. Jego główne inicjatywy to wykłady monograficzne, konkursy dla maturzystów,

gazetka studencka, olimpiada ekonomiczna, targi pracy, warsztaty, wycieczki. W maju 2003 roku trzy studentki

Koła odniosły duży sukces na Międzyuczelnianej Sesji

Studenckich Kół Naukowych na AGH w Krakowie

zajmując II miejsce za prezentację referatu pt.

. W grudniu 2003 roku

Koło zorganizowało w Ropczycach I Sesję Kół Nau-

kowych Wyższych Uczelni pt.

z udziałem studentów z krajowych

ośrodków akademickich tj. Politechnika Warszawska,

czy SGGW. II Sesja pod hasłem

miała miejsce w marcu 2005 roku.

ekonomia agrobiznes

Zarzą-

dzanie personelem w przedsiębiorstwach sprywaty-

zowanych kapitałem obcym

Perspektywy rozwoju

gospodarczego Polski po przystąpieniu do UE - szanse

dla młodzieży

Zmiany kulturowe

i etyka w biznesie Pierwsze juwenalia
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Osiągnięcia studentów kierunku zostały docenione

przez Prezesa Business Centre Club, który ufundował nagrodę pie-

niężną dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce.

Działalność Samorządu Studenckiego obejmowała również

Zamiejscowy Wydział Przedsiębiorczości w Rzeszowie-Miłocinie.

W klubie studenckim organizowano otrzęsiny, wystawy oraz spotka-

nia w ramach cyklu .

ekonomia

Wyjątkowe pasje ciekawych ludzi
�

Studentki z Koła Naukowego Agro-Żak
nagrodzone podczas sesji na AGH w Krakowie

Wyjątkowe pasje ciekawych ludzi - występ w Klubie Studenckim

Pokaz florystyczny Elżbiety Kosydar na Wydziale
Przedsiębiorczości w Miłocinie

Wystawa bonsai - inż. Paweł Kozioł, absolwent WSI-E

Spotkanie Prezesa Business Centre Club
ze studentami kierunku ekonomia w specjal
no ci agrobiznes

-
ś
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2.1. OFERTA KSZTAŁCENIA NA MIARĘ CZASÓW

Obecnie Wyższa Szkoła Inży-

nieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

kształci około tysiąca studentów na

studiach pierwszego stopnia na kie-

runku oraz

, a także na studiach

drugiego stopnia na kierunku

.

Od roku akademickiego

2014/2015 poszerzono ofertę kształ-

cenia o dwa nowe kierunki studiów

pierwszego stopnia o profilu prak-

tycznym:

oraz

Mediacje i negocjacje cieszą się na całym świecie bardzo dużym uznaniem, a w Polsce w ostatnich latach są

także coraz bardziej doceniane. Widać to po zwiększającej się ilości mediacji zlecanych przez sądy, a także po

ilości osób prywatnych, które sięgają po mediacje by polubownie i pozasądowo zakończyć swój spór.

Z mediacji coraz częściej korzystają przedsiębiorcy, którzy szybko, stosunkowo tanio i skutecznie chcą

zażegnać konflikt. Negocjacje stanowią jeden z podstawowych wyznaczników działalności firmy na rynku.

Traktowane są jako jeden ze sposobów na rozwiązywanie zaistniałych sytuacji konfliktowych, jako dwustronny

proces komunikowania się, którego głównym założeniem jest dążenie do osiągnięcia porozumienia.

Negocjacje uważane są za połączenie kooperacji, czyli nastawienia na współdziałanie z asertywnością,

która rozumiana jest jako umiejętność stanowczego mówienia „nie”.

Dziś profesjonalny negocjator czy mediator coraz częściej zatrudniany jest w dużych korporacjach,

firmach biznesowych, kancelariach prawnych, a także coraz częściej korzystają z jego pomocy sądy, prokuratura,

policja oraz instytucje administracji publicznej.

praca socjalna geodezja

i kartografia

geo-

dezja i kartografia

coaching i zarządzanie za-

sobami ludzkimi mediacje

i negocjacje.

Mediator i negocjator - może to zawód właśnie dla Ciebie?

2. UCZELNIA DZIŚ



Coaching - całkiem własna przygoda, pewien styl życia

Kim jest coach?

Zostań dyplomowanym coachem.

W dzisiejszych czasach nawet kończąc studia można mieć problemy ze znalezieniem pracy. Wyższa Szkoła

Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie otwiera nowy kierunek, który sprawi, że absolwenci nie będą mieli już

z tym problemu i staną się cennymi specjalistami na rynku pracy. Coaching posługuje się tak uniwersalnymi

narzędziami, że znajduje on zastosowanie niezależnie od branży w jakiej w przyszłości będą pracować

absolwenci. W każdej instytucji, korporacji czy uczelni i każdej strukturze społecznej występuje zapo-

trzebowanie na to, co oferuje coaching.

Już od października studenci Uczelni będą mieli możliwość zdobywania niezwykle cennych i ważnych na

rynku pracy umiejętności. Otwiera się przed nimi zupełnie nowa możliwość studiowania na jedynym w Polsce

kierunku będącym połączeniem coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci kierunku będą

pierwszymi, którzy zdobędą niezwykle przydatny i pożądany na rynku pracy dyplom coacha i specjalisty od

zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie akademickim.

Ideą powstania kierunku było umożliwienie studentom zdobycia wszechstronnych i praktycznych

umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania personelem w każdej firmie i instytucji. Do tej pory

uprawnienia do wykonywania zawodu coacha można było uzyskać jedynie wybierając studia podyplomowe o tej

specjalności lub kończąc odpowiednie kursy. Od tego roku osoby pragnące związać swoje życie zawodowe

właśnie z coachingiem będą mogły poszczycić się dyplomem wyższej uczelni.

Coach to swego rodzaju terapeuta, psycholog i menedżer w jednym, którego zadaniem jest odkrycie

potencjału drzemiącego w człowieku, umiejętne pokierowanie jego rozwojem, wskazanie mu najlepszej drogi

samorozwoju i nadzorowanie jego postępów. Coach musi być świadomy faktu, że to wewnętrzne przeszkody są

najczęściej bardziej zniechęcające niż zewnętrzne. Coaching polega na wyznaczaniu celów, wydobywaniu

zasobów oraz porządkowaniu wydobytych zasobów. Rolą coacha jest więc poprowadzenie podopiecznego

do celu bez wskazywania mu konkretnych rozwiązań. Podopieczny sam musi zdecydować jaką drogą pójdzie,

rolą coacha jest dopilnowanie, aby ta droga była najkrótszą z możliwych, a klient nie cofał się i nie zbaczał z obra-

nej trasy.

W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest umiejętność ciągłego dopasowywania się do zmieniających się

potrzeb i wymagań rynku pracy, co wymusza na pracownikach nieustanny rozwój. Oczywiste jest więc to, że

w każdej firmie, bez względu na jej wielkość i charakter musi się znaleźć osoba, która umiejętnie tym pokieruje.

Chodzi o to, by wyzwolić w pracowniku jego zapał do pracy i zaangażowanie oraz wzmocnić w nim poczucie

więzi, integralności z firmą i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, inspirując go i motywując do

ciągłego rozwoju. Połączenie tego z wiedzą w zakresie zarządzania kadrami daje bardzo pożądaną w dzisiejszych

czasach umiejętność, która będzie przydatna w każdej firmie niezależnie od jej wielkości i charakteru.

Ukończenie proponowanego przez nas kierunku daje absolwentom ogromny wachlarz możliwości znalezienia

zatrudnienia w każdej branży. Taka osoba jest potrzebna w każdej instytucji i firmie niezależnie od jej wielkości

i charakteru działalności. To właśnie pracownicy zawsze stanowili i stanowić będą najważniejszy jej element.

Oprócz pracy dla firm i instytucji, coachowie mogą pracować również jako niezależni specjaliści, szkoleniowcy

i trenerzy.
�
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2.2. KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE

Oferowane przez Uczelnię kierunki studiów pierwszego stopnia mają profil praktyczny. Programy

kształcenia zostały opracowane pod kątem zapotrzebowania rynku pracy, po uprzednich szerokich kon-

sultacjach ze środowiskiem pracodawców. Nad prawidłową realizacją procesu dydaktycznego na kierunkach

o profilu praktycznym czuwają Rady Programowe, w których skład wchodzą przedstawiciele pracodawców

z regionu.

Osoby, podejmujące kształcenie na kierunku o profilu praktycznym muszą być świadome, że będą miały

mniej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych, dominującą część zajęć stanowią bowiem ćwiczenia i zajęcia

praktyczne (laboratoryjne, warsztatowe, projektowe, terenowe), niektóre realizowane poza Uczelnią. Praca

dyplomowa również może być przygotowywana na zlecenie przedsiębiorstwa i wykorzystana do celów praktyki

gospodarczej.

Ćwiczenia terenowe studentów WSI-E na Politechnice Lwowskiej

Jak to robimy?

Nasza kadra naukowo-dydaktyczna ma bogate doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią.

Dodatkowo podpisaliśmy porozumienia z wieloma instytucjami i podmiotami gospodarczymi na wspólne

prowadzenie kształcenia. Studia przebiegają na podstawie specjalnie skonstruowanych programów (wzorowa-

nych na uczelniach zagranicznych) oraz systemie weryfikowania umiejętności. W naszej Uczelni każdy student

oprócz uprawnień określonych regulaminem studiów oraz innymi przepisami otrzymuje dodatkowo:



Wizyta studentów WSI-E na Politechnice Lwowskiej w ramach ćwiczeń terenowych
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�

�

�

�

�

dostęp do materiałów dostosowanych indywidualnie do jego potrzeb,

dostęp do sprzętu i specjalistycznego oprogramowania,

możliwość samodoskonalenia posiadanych umiejętności z wykorzystaniem bazy naukowo-dydaktycznej

WSI-E,

możliwość dostosowania czasu kształcenia do indywidualnych potrzeb,

możliwość wyboru specjalizacji w ramach prowadzonego kierunku studiów.

Zwiedzanie Lwowa przez studentów WSI-E
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Ćwiczenia terenowe i praktyki studenckie

Zadaniem każdej szkoły wyższej jest nauczanie jej studentów samodzielnego przyswajania sobie

odpowiedniej wiedzy oraz nauczenie ich sprawnego posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej.

Na kierunkach technicznych o profilu praktycznym, w tym na , szczególną rolę w procesie

nauczania spełniają praktyki i ćwiczenia terenowe. Same studia teoretyczne, bez dodatkowego praktycznego

przeszkolenia w produkcji nie przygotowują w wystarczającym stopniu przyszłych inżynierów do wykonywania

swojego zawodu.

geodezji i kartografii

Skanowanie cerkwii wpisanych na list wiatowego dziedzictwa

UNESCO - Turza sk 2013

ę ś

ń r.

Skanowanie cerkwii wpisanych na list wiatowego dziedzictwa

UNESCO - Smolnik 2013

ę ś

r.

Ćwiczenia terenowe w Polańczyku

Głównym celem ćwiczeń terenowych

oraz praktyk studenckich jest zebranie w pe-

wien całokształt wiadomości teoretycznych

i wykorzystanie ich do działań praktycznych.

Ponadto studenci wykonują zadania pole-

gające na łączeniu poznanych w trakcie nauki

technik pomiarowych w cały ciąg tech-

nologiczny prowadzący do rozwiązania

pewnego większego i bardziej złożonego

problemu, w warunkach naturalnych takich,

z jakimi spotkają się w swojej pracy za-

wodowej.

Na kierunku

młodzież odbywa ćwiczenia terenowe po

każdym roku studiów, podczas których

doskonali swoje umiejętności w terenie pod

okiem nauczyciela akademickiego. Ćwiczenia

terenowe w zakresie realizowane są

obecnie w Polańczyku, a w ramach współ-

pracy z Politechniką Lwowską odbywają się

również na Ukrainie.

geodezja i kartografia

geodezji

�
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2.3. WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ

Od kilku lat WSI-E współpracuje z Firmą TPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Partnerem

Technologicznym w ramach programu TPI EDU.

Współczesny rynek pracy wymaga od uczelni, aby oferta kształcenia była odpowiedzią na oczekiwania

pracodawców, a absolwent posiadał konieczną wiedzę praktyczną umożliwiającą mu wykonywanie zawodu

bezpośrednio po ukończeniu studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz kandydatów na

studia, stworzyliśmy kierunki kształcenia dające młodym ludziom możliwości rozwoju oraz perspektywę

zatrudnienia. Możliwe to jest dzięki podjętej współpracy i wsparciu podmiotów gospodarczych, które aktywnie

włączają się w realizację procesu dydaktycznego poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie praktyk

studenckich, wykłady otwarte. Firmy geodezyjne chętnie organizują prezentacje najnowszych osiągnięć

technologicznych stosowanych w branży geodezyjnej, dzięki czemu studenci i pracownicy mają możliwość na

bieżąco śledzić „nowinki” techniczne, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej.

Nieoceniona jest również pomoc podmiotów gospodarczych w tworzeniu tematyki prac dyplomowych

zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości

przeprowadzenia badań lub realizacji projektów przez studentów kończących studia, które później mogą

wykorzystać w swojej pracy.

Niniejsza współpraca zaowocowała dotychczas wspólną

organizacją warsztatów („Akademia Nowoczesnego Geodety” 2013), wykładów otwartych i prezentacji dla

studentów (

2013, „

2014), jak również konsultacjami dotyczącymi programu kształcenia na kierunku

(członek Rady Programowej).

Firma ogłosiła również konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską w 2014 ro-

ku w zakresie problematyki zastosowania skaningu laserowego w geodezji poddając problemy (tematy

prac) do analizy.

„Rynek usług pomiarowych w Europie - nowe technologie szansą na nowe miejsca pracy oraz

zwiększenie produktywności” Zastosowanie skaningu laserowego w pracy służb odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo publiczne”

geodezja i kartografia

Szkolenie dla pracowników i studentów WSI-E prowadzone przez przedstawiciela firmy TPI Sp. z o.o.
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Współpraca z Geokart-International Sp.

z o.o.

Nieoceniona jest również pomoc Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów z/s w Warszawie

(od 2010 r.) daje Uczelni możliwość korzys-

tania ze specjalistycznych laboratoriów Firmy oraz

najnowszych technologii dostępnych na rynku bę-

dących w jej posiadaniu. Geokart-International

chętnie angażuje się zarówno w organizację

procesu dydaktycznego (członek Rady Programo-

wej na kierunku ), jak rów-

nież konferencji naukowych, podczas których

możliwe jest spotkanie naukowców z różnych

ośrodków akademickich w kraju i za granicą.

Spółka od kilku lat wspiera młodych geodetów

- absolwentów WSI-E organizując staże dla

laureatów konkursu Rektora na najlepsza pracę

dyplomową inżynierską.

, które

angażuje się w proces dydaktyczny na kierunku poprzez prace w Radzie Programowej,

udziela wsparcia studentom finansując ich udział w studenckich konferencjach naukowych, jak również chętnie

bierze udział w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych przez WSI-E w zakresie szeroko pojętej

geodezji. Fakt, że SGP skupia większość wykonawców prac geodezyjnych z regionu umożliwia Uczelni

bezpośredni dostęp do opinii pracodawców nt. oczekiwań względem pracowników oraz sytuacji na rynku pracy

w branży geodezyjnej.

WSI-E podpisała

porozumienie o współpracy w 2012 r. Ideą współpracy jest współdziałanie w zakresie doskonalenia procesu

kształcenia studentów kierunku upowszechniania mediacji w środowisku akademickim.

Stowarzyszenie ze swojej strony proponuje nieodpłatne udzielanie rekomendacji do wykonywania zawodu

mediatora wspomaganie procesu dydaktycznego

na kierunku oraz

poprzez prowadzenie wybranych zajęć

dydaktycznych, organizowanie spotkań ze stu-

dentami w celu upowszechniania wiedzy nt. me-

diacji. Współpraca służy również organizacji

konferencji naukowych, debat publicznych itp.

Tworząc nowe kierunki studiów pierwszego

stopnia oraz

Wyższa Szkoła

Inżynieryjno-Ekonomiczna podpisała porozu-

mienia o współpracy z licznymi instytucjami

i podmiotami gospodarczymi gwarantującymi

praktyczny charakter kształcenia.

geodezja i kartografia

geodezja i kartografia

praca socjalna oraz

,

praca socjalna mediacje i nego-

cjacje

mediacje i negocjacje coaching

i zarządzanie zasobami ludzkimi,

�
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Szkolenie pracowników WSI-E przeprowadzone przez przedstawiciela
firmy Geotronics Polska

Prezentacja sprzętu geodezyjnego przeprowadzona przez przedsta-
wiciela firmy APOGEO Sp. z o.o. podczas Targów Pracy



2.4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA WSI-E

�

�

Działalność naukowo-badawcza w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie

koncentruje się wokół kierunku , na którym prowadzone są studia drugiego stopnia.

Podejmowane są również działania naukowe w innych dziedzinach, które to inicjatywy wynikają z prowa-

dzonych badań oraz zainteresowań pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna była organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu

krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych w różnych dziedzinach.

Od kilku lat w malowniczym ośrodku konferencyjnym uczelnia organizuje cykliczną

międzynarodową konferencję naukową pt.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć w zakresie technologii

geodezyjnych oraz ich praktycznego zastosowania w pracach inżynierskich. Konferencja skierowana jest do

pracowników naukowych, pra-

codawców branż inżynieryjnych,

przede wszystkim geodezji, bu-

downictwa, architektury, plano-

wania przestrzennego i admi-

nistracji samorządowej.

Zapraszamy wszystkich

zajmujących się tematyką zwią-

zaną z:

Umożliwiamy również

dyskusję w szerokim gronie na

temat nowej formy rozwiązywania konfliktów jaką są mediacje. Służyły temu debaty publiczne

(2012) oraz (2014).

Od 2004 roku WSI-E jest współwydawcą czasopism naukowych:

,

TEKA - Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa,

a od 2013 roku również EKONTECHMOD, która to działalność prowadzona jest na podstawie porozumienia

z Polską Akademią Nauk.

Uczelnia wydała również kilkadziesiąt książek, podręczników i skryptów.

geodezja i kartografia

Cyziówka

Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowanie w różnych

dziedzinach gospodarki.

geodezją inżynieryjną,

fotogrametrią i teledetekcją, nowo-

czesną techniką pomiarową,

katastrem nieruchomości, plano-

waniem przestrzennym, scalaniem

i wymianą gruntów, wyceną

nieruchomości.

Nie pójdę na

mediacje i już! Dziecko w mediacjach

MOTROL - MECHANIZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA

Organizacja konferencji naukowych

Działalność wydawnicza

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Innowacyjne technologie geodezyjne
- zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”, 2014 r.
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Współpraca międzynarodowa - Erasmus

Rozwój młodej kadry naukowej

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie uczestniczy w Programie ERASMUS

od roku ak. 2006/2007. Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy

studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom

liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Do tej pory w ramach Programu WSI-E podjęła współpracę ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym

w Nitrze oraz Uniwersytetem Technicznym w Koszycach. Jej efektem była wymiana studentów oraz

pracowników.

Obecnie Uczelnia posiada Kartę Erasmusa na lata 2014-2020, w ramach której w najbliższym roku

akademickim 2014/2015 planuje się wyjazd studentów kierunku na studia na Słowację.

Na kierunkach studiów realizowanych przez Uczelnię zatrudnia się kadrę naukowo-dydaktyczną

posiadającą znaczne doświadczenie dydaktyczne i praktyczne, jak również duży dorobek naukowy w określo-

nych dziedzinach nauki.

Pracownicy zatrudnieni na

podstawie umowy o pracę oprócz

obowiązków naukowo-dydak-

tycznych dodatkowo podejmują

działalność organizacyjną na rzecz

Uczelni.

WSI-E dąży do stworzenia

odpowiednich warunków dla roz-

woju młodej kadry naukowo-dy-

daktycznej, czego efektem są uzys-

kiwane stopnie naukowe. Władze

uczelni dbają, aby rozwój kadry był

dostosowany do czynników zew-

nętrznych takich jak: zapotrze-

bowanie społeczne, lokalny rynek

pracy, jak i czynników wewnętrz-

nych, czyli: nowych kierunków

studiów i specjalności oraz plano-

wanych badań naukowych.

Dotychczas cztery osoby

zatrudnione w WSI-E uzyskały

stopień naukowy doktora.

W minionym roku akade-

mickim dwie osoby uzyskały stopień

doktora nauk technicznych w zakre-

sie , a kolejna

przygotowujesię do obrony.

geodezja i kartografia

geodezji i kartografii
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Debata publiczna w WSI-E „Dziecko w mediacjach”, 2014 r.

Konferencja naukowa „Przemiany współczesnej rodziny polskiej”, 2009 r.



Nowoczesna baza dydaktyczna

W realizacji procesu dydaktycznego wykorzystywana jest posiadana

baza dydaktyczno-wychowawcza oraz sportowo-rekreacyjna przy ul. Miło-

cińskiej w Rzeszowie.

Bazę dydaktyczną uczelni stanowi kompleks obiektów położonych

w ścisłym sąsiedztwie. Dwa budynki dydaktyczne Wydziału Przedsiębior-

czości, będące własnością uczelni, stanowią powierzchnię użytkową ponad

3000 m .

Na podstawie długoletniej umowy Wydział Przedsiębiorczości ma

możliwość korzystania również z sal ćwiczeniowych w pełni wyposażo-

nych w sprzęt audiowizualny w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

w Rzeszowie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów

uczelni.

Do dyspozycji studentów i pracowników pozostaje również nowoczesna hala

widowiskowo-sportowa przy ul. Miłocińskiej o pow. ponad 2000 m funkcjo-

nująca od 2003 roku.

Posiadane pracownie informatyki oraz dostępne w czytelni kom-

puterowej stanowiska komputerowe wyposażone są w liczne oprogra-

mowania specjalistyczne ogólnodostępne dla studentów. Zestaw oprogra-

mowania jest sukcesywnie uzupełniany w miarę potrzeb dydaktycznych.

2

2

Dzięki środkom dotacji celowej z budżetu Województwa Pod-

karpackiego od października 2014 roku zafunkcjonuje kolejne już

laboratorium komputerowe na 22 stanowiska.
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Nowoczesna baza dydaktyczna - laboratorium geoinformatyki

Profesjonalny sprzęt geodezyjny

2.5. WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
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Czytelnia klasyczna WSI-E

Instrumentarium geodezyjne dysponuje nowoczesnymi technologiami służącymi realizacji procesu

dydaktycznego na kierunku , m.in.: skaner laserowy Faro Focus 3D, tachimetry

elektroniczne Trimble M3 5” oraz 3”, odbiorniki GPS Trimble, niwelatory, teodolity i wiele innych elementów

wyposażenia.

W obiektach Uczelni działa sieć bezprzewodowego Internetu, z której mogą korzystać studenci i pra-

cownicy w dowolnym czasie i miejscu (sale dydaktyczne, hole, klub studencki, bufet, pokoje administracyj-

ne, katedry).

Rozbudowie i modernizacji bazy dydaktycznej służyły zrealizowane w ostatnich latach projekty

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

, w wyniku którego

wykonano prace remontowe jednego z obiektów WSI-E na kwotę ponad 2 mln zł.

na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł.

geodezja i kartografia

Rozwój bazy dydaktycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach

Przebudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Przedsiębiorczości w Miłocinie Wyższej Szkoły

Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Ropczycach,

�

�

Biblioteka WSI-E
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Laboratorium komputerowe

Hala sportowa

�

�

Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego

geodezja i kartografia

o wartości prawie 800 tys. zł.

Wdrożenie nowych technologii informacyjnych wspomagających obsługę studentów i proces kształcenia

w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie

, w wyniku którego uruchomiono w 2012 r. nowo-

czesną pracownię fotogrametryczną służącą procesowi dydaktycznemu na kierunku

o wartości około 400 tys. zł.



Działalność szkoleniowa

Współpraca transgraniczna

W 2012 roku Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludz-

kich w Warszawie zrealizowała studia podyplomowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z regionu

Podkarpacia w ramach projektu

Kształcenie realizowane było na kierunku

W latach 2013-2014 WSI-E zrealizowa a projekt pt. INTEGRACJA UCHOD CÓW wspó finansowany

przez UE z EFRR oraz bud etu pa stwa za po rednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu

Wspó pracy Transgranicznej RP - Republika S owacka 2007-2013. Celem projektu by a poprawa sytuacji

uchod ców jako grupy marginalizowanej spo ecznie, podniesienie wiedzy na temat uchod ców przybywaj cych

do Polski i na S owacj . Poprzez organizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem SPEKTRUM-VYCHOD z Pre-

szowa na Słowacji szkole , warsztatów, konferencji, dzia a kulturalnych, wydawanie publikacji przez

osi gn li my intensyfikacj wspó pracy po obu stronach granicy, która

w przysz o ci przyczyni si do poprawy sytuacji w sferze spo ecznej dotycz cej integracji uchod ców.

W ramach niniejszego projektu m.in. przeprowadzono szereg warsztatów w szko ach ponadgimnazjalnych

w zakresie dialogu mi dzykulturowego, szkolenia dla s u b mundurowych, pomocy spo ecznej oraz nauczycieli

w zakresie

konferencj naukow

, wydano dwie monografie pt.

oraz przeprowadzono nieodp atne konsultacje psychologiczne i praw-

nicze, zorganizowano imprez integracyjn pn. .

Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie

studiów podyplomowych. administracja i zarządzanie dla kadry

kierowniczej administracji publicznej.

Centrum

kszta cenia na rzecz uchod ców,

Prawnej ochrony uchod ców, Traumy i stresu w yciu uchod ców, Dzieci uchod ców w szkole,

Uchod ców jako klienta pomocy spo ecznej, Prawa cz owieka w kontek cie sytuacji

uchod ców w Europie Prawa cz owieka w kontek cie sytuacji uchod ców w Europie

Warto ci etyczne w pracy z uchod cami,

Dzie Uchod cy

ł Ź ł

ż ń ś

ł ł ł

ź ł ź ą

ł ę

ń ł ń

ą ę ś ę ł

ł ś ę ł ą ź

ł

ę ł ż ł

ę ą
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Impreza integracyjna „Dzień uchodźcy” - występ zespołu
Karczmarze NaNowoSzkolenia dla służb mundurowych



2.6. Z ŻYCIA STUDENCKIEGO

10 lat Koła Naukowego Geo-Team

Koło Naukowe założyli w 2004 roku studenci kierunku przy ówczesnej Katedrze

Geodezji i Obrotu Nieruchomościami. Obecnie Koło działa przy Katedrze Katastru i Geodezyjnego

Projektowania Przestrzeni, pod opieką dr. inż. Przemysława Lenia oraz mgr inż. Moniki Balawejder.

Działalność studen-

tów zrzeszonych w Kole ma

na celu poszerzanie ich

wiedzy i umiejętności, or-

ganizowanie i rozwijanie

życia naukowego wśród

studentów, współpracę

naukową z organizacjami

studenckimi z innych

ośrodków akademickich

w kraju i za granicą, pro-

mowanie działalności Ka-

tedry oraz popularyzację

wiedzy w zakresie: geodezji

rolnej, gospodarki nieru-

chomościami, katastru nie-

ruchomości.

Swoje cele Koło reali-

zuje poprzez organizowanie

spotkań naukowych, warszta-

tów i konferencji, prowadzenie

badań naukowych, przygo-

towywanie referatów i dys-

kusji, prowadzenie serwisu

informacyjnego o działalności

Koła w postaci witryny inter-

netowej, wyjazdy na seminaria

i konferencje krajowe i zagra-

niczne, spotkania i współpraca

z organizacjami o podobnych celach, organizowanie i udział w obozach naukowych, współpracę z instytucjami

i towarzystwami naukowymi, prezentowanie osiągnięć Koła na imprezach regionalnych, krajowych i mię-

dzynarodowych, organizowanie szkoleń i seminariów specjalistycznych z udziałem pracowników administracji

rządowej, samorządowej, naukowców zajmujących się problematyką szeroko rozumianej gospodarki

nieruchomościami, wyjazdy terenowe, obozy wędrowne itp.

Działalność studentów będących członkami Koła Naukowego obejmuje wiele płaszczyzn życia

akademickiego.

geodezja i kartografia

28 Biuletyn Uczelniany 1/2014

Wyjazd integracyjny na narty - Wierchomla Mała 2013 r.
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Wyjazd rekreacyjny nad Solinę, 2007 r.

Zapora Solińska, 2011 r.

Konferencje naukowe krajowe i zagraniczne

Studenci aktywnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych studenckich konferencjach naukowych,

przygotowują referaty, które z powodzeniem prezentują podczas tych imprez otrzymując nagrody lub

wyróżnienia.

Krótkie podsumowanie ostatnich działań:

W kwietniu 2011 roku podczas VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.

organizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu studenci WSI-E

prezentowali referat pt.

Warunki

rozwoju obszarów wiejskich

Ocena struktury obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski na przykładzie wsi

Buków.

�



�

�

�

�

�

We wrześniu 2011 roku członkowie Koła przedstawili referat pt.

podczas Międzynarodowej

Konferencji Naukowej w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach na Ukrainie.

W czerwcu 2012 roku studenci udali się na kolejną Kon-

ferencję Naukową z cyklu „Warunki rozwoju obszarów

wiejskich” organizowaną przez studentów Uniwersytetu Przy-

rodniczego we Wrocławiu, z referatem pt.

.

W maju 2012 roku studenci wystąpili z referatem pt.

podczas Konferencji Nau-

kowej organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku z filią

w Wilnie.

W kwietniu 2013 roku członkowie Geo-Teamu zaprezentowali

referat pt.

podczas VIII

Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów

Geodezji, która miała miejsce na Uniwersytecie Rolniczym

im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W kwietniu 2014 roku studenci brali udział w kolejnej IX

Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geo-

dezji, która miała miejsce na Politechnice Warszawskiej, a zaprezentowali tam trzy referaty:

Ocena struktury przestrzennej obszarów

wiejskich w południowo-wschodniej Polsce na przykładzie wsi Jabłonica Polska

Analiza struktury

przestrzennej gruntów wsi Krzeczowice po zakończeniu prac

scaleniowych

Czy warto

zdobywać wyższe wykształcenie

Skaning laserowy, jako narzędzie do modelowania

wnętrz na przykładzie urządzenia Faro Focus 3D

Skaning laserowy

jako narzędzie pomocnicze przy wycenie nieruchomości, Technologie określania współrzędnych przestrzennych,

Wpływ odległości na dokładność skanowania na przykładzie skanera FARO.
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Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji - Politechnika Warszawska 2014 r.
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Studencka konferencja naukowa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2011 r.

Współpraca z Kołem Naukowym z Uniwersytetu w Dublanach, 2014 r.

Współpraca

Członkowie Koła Naukowego Geo-Team nawiązali współpracę z kołami naukowymi studentów geodezji

z Politechniki Lwowskiej oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach na Ukrainie.

Podejmują wspólne prace badawcze z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Obiektem badań studentów polskich i ukraińskich były cerkwie wpisane na listę światowego dziedzictwa

UNESCO. We Lwowie dokonano inwentaryzacji Archikatedralnego soboru św. Jura - katedralnej cerkwi

archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - metropolii halickiej.

Kontynuując badania, studenci ukraińscy przyjechali we wrześniu do Polańczyka, gdzie miały miejsce dalsze

prace ze studentami z Koła Naukowego Geo-Team. Stąd udali się do dwóch miejscowości: Turzańska i Smolnika,

gdzie znajdują się inne cerkwie z listy UNESCO, aby pracować ze skanerem laserowym. Pozyskane w ten sposób

dane posłużyły studentom do przygotowania opracowań naukowych oraz zarządcom jako nieoceniony materiał

promocyjny i dokumentacyjny. Dla studentów Politechniki Lwowskiej była to również wyjątkowa okazja do

wypoczynku nad Jeziorem Solińskim. Podsumowaniem podjętych działań była publikacja w miesięczniku

GEODETA.

W ramach współpracy podjętej przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie oraz

Politechnikę Lwowską, uczelnie od kilku lat prowadzą m.in. wymianę studentów kierunku

. W 2013 roku grupa kilkunastu studentów WSI-E wraz z Kołem Naukowym Geo-Team udała się do

Lwowa, gdzie odbyła zajęcia praktyczne w zakresie geodezji oraz skaningu laserowego.

W czerwcu 2014 r. Studenci Koła Naukowego Geodetów Geo-Team oraz Koła Naukowego Geodetów

z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach wraz z opiekunami podjęli wspólne prace

w zakresie wykonania modelu 3D obiektu mostowego przy użyciu technologii skaningu naziemnego. Program

prac obejmował: wykonanie skanów mostu w Strzyżowie, opracowanie danych w laboratorium

geoinformatycznym WSI-E oraz przygotowanie wspólnej publikacji i prezentacji na konferencję naukową

w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach w dn. 23-24 IX 2014 r.

geodezja i kar-

tografia

�

�



Działalność popularyzacyjna

Członkowie Geo-Teamu aktywnie promują w środowisku lokalnym. Przygotowują

prezentacje i pokazy podczas różnego rodzaju imprez przybliżając uczestnikom zagadnienia najnowszych

technologii stosowanych w pracach inżynierskich.

W listopadzie każdego roku studenci biorą udział w targach edukacyjnych organizowanych na terenie

różnych miast Podkarpacia i Małopolski.

W marcu studenci Koła włączają się w organizację Dnia Geodety, podczas którego uczniowie techników

geodezyjnych mają możliwość zapoznania się z warunkami kształcenia w WSI-E, jak również najnowszymi

osiągnięciami w dziedzinie geodezji i kartografii prezentowanymi podczas wykładów i warsztatów.

Dodatkowo młodzież bierze udział w turniejach i konkursach organizowanych przez studentów.

W marcu 2012 roku studenci Koła podjęli prace nad projektem pt.

Na terenie Rzeszowa zaplanowano ścieżkę turystyczną śladem planet z punktem centralnym

Słońcem - w studni na Rynku Rzeszowskim. Projekt został przekazany do Urzędu Miasta Rzeszowa, jako

forma promocji miasta.

Podczas Juwenaliów Rzeszowskich studenci zrzeszeni w Kole prezentują najnowsze osiągnięcia nauki w ra-

mach Tygodnia Kultura i Nauka Przodem. W 2013 i 2014 roku zorganizowali wykład pt.

W czerwcu od kilku lat Geo-Team przygotowuje prezentację i konkursy na Interaktywny Piknik Wiedzy pod

hasłem „Dzień Odkrywców”, który odbywa się na ulicach Rzeszowa.

Wszystkie działania podejmowane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geo-Team są prezen-

towane i komentowane na stronie internetowej Koła. Ponadto na stronie internetowej zamieszczane są na

bieżąco najnowsze publikacje i artykuły dotyczące geodezji, jakie pojawiają się w czasopismach branżowych

oraz prezentacje referatów studentów przedstawiane podczas konferencji.

geodezję i kartografię

Układ planetarny na terenie miasta

Rzeszowa.

Skaning laserowy,

jako narzędzie do modelowania wnętrz na przykładzie urządzenia Faro Focus 3D.

�

�

�

�

�

�

U
C

Z
E

LN
IA

D
Z

IŚ

32 Biuletyn Uczelniany 1/2014

Innowacyjne technologie geodezyjne - warsztaty dla m odzie y przygotowane przez Ko o Naukowe Geo-Teamł ż ł



U
C

Z
E

LN
IA

D
Z

IŚ

33Biuletyn Uczelniany 1/2014

Integracja i nauka

Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji

�

�

�

�

�

W XI 2011 roku członkowie koła Geo-Team przeprowadzili badania dotyczące scaleń na Podkarpaciu.

Miejscem pracy była miejscowość Krzeczowice (gmina Kańczuga w powiecie przeworskim). Scalenie zostało

tam wykonane w latach 2004-2006, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004/2006”

finansowanego ze środków wspólnotowych. Studenci z Geo-Team, by uzyskać opinie mieszkańców co myślą

o efektach komasacji przeprowadzili na tamtym obszarze badania ankietowe, z których wynika że ponad 90%

ankietowanych jest zadowolonych z prac scale-

niowych, a wszystkie czynności zostały wykonane

pomyślnie.

W lutym 2012 roku studenci zrzeszeni w Kole

zorganizowali wyjazd integracyjny na narty do

ośrodka narciarskiego Kiczera-Ski w Puławach.

W listopadzie 2012 roku odbył się wyjazd koła

naukowego Geo-Team do Sromowców Wyżne w celu

utworzenia nowej bazy dydaktycznej dla przyszłych

praktyk studenckich. Dwunastu członków Geo-

Team'u wraz z opiekunami stacjonowało w bazie,

która mieściła się w ośrodku wypoczynkowym „Orle

Gniazdo”. Podczas prac studenci mieli możliwość

zapoznania się i przetestowania nowo zakupionego

sprzętu geodezyjnego uczelni - GPS Trimble R8.

W lutym 2013 roku odbył się wyjazd narciarski

uczelnianego koła geodezyjnego do urokliwej

miejscowości Wierchomla Mała, gdzie studenci

mogli się oddać białemu szaleństwu na stokach

kompleksu narciarskiego „Dwie doliny”.

W sierpniu 2013 roku członkowie Koła wykonali

pomiar naziemnym skanerem laserowym szklarni

znajdujących się na terenie Nowej Wsi w gminie Trzebownisko. Uzyskane dane wykorzystano do stworzenia

pracy i prezentacji na IX Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji na Politechnice Warszawskiej.

Koło Naukowe Geo-Team od kilku lat starało się o członkowstwo w OKSG, który skupia studentów

geodezji z największych ośrodków akademickich w Polsce tj. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, AGH w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wcześniej jednak

nasi studenci musieli wykazać się zaangażowaniem w działalność naukową, co zostało potwierdzone udziałem

w kilku studenckich konferencjach naukowych oraz publikacjami. Podsumowanie tej działalności nastąpiło

podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, która miała miejsce na Politechnice Warszawskiej

w dn. 8-9 maja 2014 r. Podczas spotkania Geo-Team wystąpił z trzema prezentacjami, spośród których jeden

referat pt. przygotowany przez inż.Wpływ odległości na dokładność skanowania na przykładzie skanera FARO

Wyjazd integracyjny na narty



Rafała Antosza (studia II stopnia na kierunku geodezja

i kartografia) pod opieką naukową mgr inż. Moniki

Balawejder, otrzymał trzecią nagrodę.

Na zakończenie konferencji członkowie Ogól-

nopolskiego Klubu Studentów Geodezji spotkali się, by

podsumować kolejny rok działalności.

W trakcie obrad w poczet kół zrzeszonych w OKSG

włączone zostało Koło Naukowe Geo-Team z Wyższej

Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, które

objęło prezydencję w Klubie na następną kadencję

2014/2015. Prezesem Zarządu OKSG w roku aka-

demickim 2014/2015 został inż. Andrzej Nazimek,

natomiast jego zastępcą inż. Marcin Cygan - studenci

studiów drugiego stopnia na kierunku

w WSI-E.

Tak więc w kwietniu 2015 roku w Rzeszowie

będziemy gościć kilkudziesięciu studentów geodezji

i kartografii z całej Polski na jubileuszowej X Konferencji

Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.

Samorząd Studentów, to dynamiczny zespół młodych ludzi kreujących życie studenckie. Na jego oblicze

składają się rokrocznie organizowane Juwenalia Rzeszowskie, otrzęsiny, zabawy andrzejkowe, spotkania

opłatkowe, koncerty itp.

Od wielu lat inicjatywy kulturalne studentów mają możliwość urzeczywistniania się w Kubie Studenckim,

który wyposażony jest w sprzęt audiowizualny, oświetleniowy, multimedialny, co daje duże możliwości

przeprowadzania koncertów i spektakli.

Ważną częścią działalności Samorządu Studenckiego jest turystyka. Studenci organizują wyjazdy i rajdy

studyjne, na których mają okazję dokonywać pomiarów geodezyjnych terenów atrakcyjnych pod względem

przyrodniczym i kulturowym.

Zadaniem samorządu jest:

obrona praw i interesów studentów,

reprezentowanie studentów wobec władz uczelni oraz wyrażanie opinii w ich imieniu,

reprezentowanie studentów uczelni w organizacjach studenckich i młodzieżowych, a w szczególności na

forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej,

delegowanie studentów do składu senatu, rady wydziału, komisji stypendialnej, komisji dyscyplinarnych

i innych organów, gdzie wskazana jest ustawowo reprezentacja środowiska studenckiego,

zarządzanie środkami przeznaczonymi przez uczelnię na cele samorządu,

prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów,

geodezja i kar-

tografia

Samorząd studencki

Działalność na rzecz społeczności studenckiej
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Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji - Politechnika

Warszawska 2014 r.
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�

�

Działalność charytatywna

Działalność kulturalno-rozrywkowa

inicjowanie i popieranie aktywności studentów, w szczególności w zakresie działalności naukowej,

kulturalnej, turystycznej i sportowej,

przedstawienie rektorowi propozycji i spostrzeżeń dotyczących planów i programów nauczania oraz potrzeb

studentów.

Samorząd Studenci WSI-E chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne: Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, zbiórki dla chorych dzieci.

Tradycją stało się, że absolwenci studiów inżynierskich kończący kształcenie po semestrze zimowym

spotykają się po raz ostatni na Balu Inżyniera. Inicjatorami tego wydarzenia byli absolwenci kierunku

, którzy po raz pierwszy zorganizowali Bal w 2010 r.

22 lutego 2014 r. w imprezie wzięło udział około 120 absolwentów kierunku .

Studentów i nauczycieli akademickich Samorząd Studencki zaprosił do restauracji , gdzie zabawa

w karnawałowych nastrojach trwała do wczesnych godzin porannych. Mamy nadzieję, że był to czas inspi-

rujących podsumowań.

ogrodnictwo

geodezja i kartografia

U Kroczka

BAL INŻYNIERA
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OTRZĘSINY

Samorząd Studencki każdego roku stara się „z honorami” przyjąć w poczet studentów nowych adeptów

geodezji. Z tej okazji w listopadzie organizowane są OTRZĘSINY studentów I roku studiów stacjonarnych.

W wybranym klubie rzeszowskim mają miejsce liczne konkursy i zabawy zakończone tańcami do późnych

godzin wieczornych.

JUWENALIA

Sprawdzianem dla młodych studentów są Juwenalia Rzeszowskie - dni kultury studenckiej, które

samorząd studencki współorganizuje ze studentami innych rzeszowskich uczelni. Towarzyszą tej imprezie

zawody sportowe, konkursy, koncerty, zabawy taneczne, wystawy, wykłady itp. organizowane w ramach tygodni

oraz zakończonych wielkim finałowym koncertem.

Zobacz szczegóły na www.juwenaliarzeszowskie.pl.

Kultura i Nauka Przodem Sportowa Dogrywka,

Dzień Geodety - uczelniane święto

W marcu każdego roku Samorząd Studencki wspólnie z Kołem Naukowym Geo-Team organizuje Dzień

Geodety - dzień nauki i rozrywki dla studentów oraz zaproszonych gości - uczniów i nauczycieli zaprzyjaź-

nionych szkół, przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Zaj cia w terenie z W Rzeszę ojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w owie podczas Dnia Geodety, 2014 r.
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Zajęcia z WORD Rzeszów - wykład

Turniej paintballowy Wręczenie pucharu w turnieju paintballowym

Program spotkania obfituje w propozycje dla osób zainteresowanych poszerzaniem swoich pasji

związanych z geodezją: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników WSI-E oraz zaprzyjaźnionych

uczelni m.in. z AGH, związanych z praktyką gospodarczą, jak również z firm współpracujących z Uczelnią np.

Partnera Technologicznego TPI. Ostatnio zrealizowane zajęcia to m.in.

,

- warsztaty terenowe, oraz warsztaty laboratoryjne

Zajęciom dydak-

tycznym towarzyszy część rozrywkowa: konkursy w ramach tzw. Mini Rajdu Geodetów, czy jazdy konkursowe

organizowane przez WORD w Rzeszowie. Finał spotkania stanowi turniej paintballowy, który niezmiennie

cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i młodzieży. Uczestników rozgrywek oraz kibiców wspiera bufet

studencki serwując gorącą grochówkę wojskową.

Studenci WSI-E tradycyjnie kończą zabawę podczas turnieju bowlingowego w Klubie KULA w Rzeszowie.

Zastosowanie skaningu laserowego

w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Zastosowanie technologii GPS w geodezji - warsztaty

terenowe, Wykorzystanie skanera do tworzenia modeli 3D

- Programowanie jest proste, OpenStreetMap - kartografia dla każdego, Mapy numeryczne.



Rafał Antosz - absolwent studiów II stopnia

na kierunku w WSI-E

(czerwiec 2014).

W czasie studiów byłem mocno zaan-

gażowany w działania uczelnianego Koła

Naukowego Geo-Team. Uczestniczyłem

w skanowaniu cerkwi wpisanych na listę

świtowego dziedzictwa UNESCO, a efektem

tych prac była m.in. publikacja w mie-

sięczniku Geodeta (listopad 2013), której

byłem współautorem. Wielokrotnie brałem

udział w studenckich konferencjach

naukowych. W 2013 roku prezentacja,

której byłem współautorem została wy-

różniona na Ogólnopolskiej Konferencji

Studentów Geodezji, która odbyła się w na

Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

W 2014 roku mój referat pt.

został nagro-

dzony III miejscem w konkursie na

najlepszy referat podczas IX Ogólnopolskiej

Konferencji Studentów Geodezji na Po-

litechnice Warszawskiej.

W czasie studiów moim głównym

zainteresowaniem była technologia naziem-

nego skaningu laserowego. Praca w uczel-

nianym kole naukowym była ukierun-

kowana poznawaniem i rozwiązywaniem

nowych problemów wynikających z tech-

nologii skaningu laserowego. Prywatnie jestem motocyklistą. Uwielbiam turystykę, dlatego na swoim motocyklu

zwiedziłem całą Polskę. Jako wolontariusz wielokrotnie pomagałem podczas organizacji Przystanku Woodstock.

Pasjonuje mnie fotografia. Uczestniczyłem w wielu warsztatach fotograficznych. Współpracuję z rzeszowskim

klubem kibiców żużlowych robiąc zdjęcia na wszystkich meczach. Dodatkowo moje zdjęcia przedstawiające

rodzinne miasto zostały docenione w konkursie .

Z wykorzystaniem autorskiego sprzętu wykonuję zdjęcia panoramiczne, na podstawie których tworzone

są wirtualne spacery.

Moją ulubioną dyscypliną sportową jest żużel.

geodezja i kartografia

Wpływ

odległości na dokładność skanowania na

przykładzie skanera FARO

Podkarpaccy Antropolodzy Kultury

Studenci o swoich pasjach
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Katarzyna Kościńska (studentka I roku studiów

II stopnia na kierunku ).

Swoją przygodę z geodezją zaczęłam od mo-

jej innej pasji - gór. Zaczytując się w przewodni-

kach i planując przy mapie kolejne wyprawy,

zastanawiałam się jak się tworzy te mapy, mierzy

odległości i kto wykonuje te pomiary. I tak cieka-

wość dzieciaka zaprowadziła mnie do geodezji

oraz kartografii i choć rzeczywistość okazała się

nieco inna, to nowo poznana wtedy geodezja także

mnie zainteresowała.

Studia pozwoliły mi zrozumieć jak szerokie

zastosowanie ma geodezja, a wyjazdy na konferen-

cje i działalność w kole naukowym umożliwiła mi

poznanie wielu ciekawych ludzi i poszerzenie swo-

ich horyzontów. Nowoczesne technologie - m.in.

skaning laserowy, praca w technologii 3D to tylko

niektóre nowinki w geodezji, z którymi miałam

styczność na studiach i których zastosowanie poz-

nawałam podczas pomiarów w ramach działal-

ności koła naukowego Geo-Team.

Choć teraz już z uśmiechem wspominam

swoje teorie na temat rysowania map i pomiarów,

geodezja i kartografia
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to wiem, że dzięki temu zaczęła się moja przygoda

z geodezją i późniejsze zdobycie wykształcenia

geodezyjnego. Wciąż również rozwijam swoje

górskie pasje, planując indywidualne wypady oraz

wędrując z klubem Pol-Survival PTTK w Rzeszo-

wie, do którego serdecznie zapraszam. Wędro-

wanie i pokonywanie własnych słabości sprawia mi

radość i pozwala chwilę zatrzymać się wśród pędu

codzienności.

(studentka I roku studiów II stop-

nia na kierunku ).

Największą pasją, która towarzyszyła mi od

najmłodszych lat jest taniec. W wieku lat 14 roz-

poczęłam naukę tańca towarzyskiego - są to tańce

standardowe oraz latynoamerykańskie. Tańczy-

łam turniejowo przez 5 lat zdobywając klasę

taneczną „A”. Zdobyłam uprawnienia instruktora

tańca sportowego oraz fitness, dzięki czemu nadal

mogę realizować swoje zainteresowania.

geodezja i kartografia

�

Paulina Wojtyło




