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ZARZĄDZENIE NR 69/2021 

REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA  

z siedzibą w Rzeszowie 

 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

w sprawie organizacji School of Leaders 
 

 

Działając na podstawie § 26 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rze-

szowie nadanego uchwałą nr 4/2019 z dnia 3 września 2019 r. Zarządu SPP-Innowacje II sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Celem programu School of Leaders jest wspieranie najzdolniejszych studentów, stymulowanie 

ich rozwoju oraz kształtowanie postaw liderskich i obywatelskich. 

2. Regulamin organizacji i funkcjonowania programu School of Leaders stanowi załącznik do ni-

niejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 maja 2022 roku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora nr 67/2020 

z dnia 9 września 2020 roku w sprawie organizacji School of Leaders. 

 
 

 

Z up.  

Prorektor ds. Nauczania 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ 
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Załącznik 

do Zarządzenia Rektora nr 69/2021 

z dnia 29 września 2021r. 

 

REGULAMIN 

ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU 

„SCHOOL OF LEADERS” 
 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Program School of Leaders (zwany dalej „School of Leaders”/„SoL”) jest adresowany do stu-

dentów wszystkich kierunków, form i stopni kształcenia, objętych Stypendium Rektora WSIiZ 

(SR). 

2. Podczas danego postepowania rekrutacyjnego, studenci zostają przyjęci do SoL na okres jednego 

roku akademickiego. 

3. Nadzór organizacyjny nad School of Leaders sprawuje Koordynator School of Leaders (zwany 

dalej „Koordynatorem SoL”). 

4. Decyzje w sprawie przyjęcia lub wykluczenia studenta ze School of Leaders podejmuje Komisja 

ds. School of Leaders (zwana dalej „Komisją SoL”), której skład określa Prorektor ds. Nauczania. 

5. Kwalifikacja do SoL odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora 

WSIiZ, zgodnie z zapisami Rozdziału 2. 

6. Zasady funkcjonowania School of Leaders określają Rozdziały 2 i 3. 

7. W ramach School of Leaders mogą zostać utworzone tematyczne moduły, dedykowane 

konkretnym problemom i funkcjonujące na odrębnych warunkach, wprowadzone na drodze 

Zarządzenia Rektora. 

 

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania School of Leaders 

 

§ 2. 

1. Studenci należący do School of Leaders mają możliwość: 

1) realizacji stażu w oddziałach firm partnerskich oraz jednostkach WSIiZ, 

2) korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój 

zainteresowań i kompetencji, 

3) bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach, 

4) udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni, 

5) bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ do-

tyczących założenia własnej firmy, 

6) wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej. 

2. Na wniosek tutora i za zgodą Rektora, student może uzyskać dofinansowanie udziału w krajo-

wych i zagranicznych konferencjach naukowych.  

 

§ 3. 

1. Programem School of Leaders może zostać objęty student, któremu przysługuje Stypendium 

Rektora WSIiZ na poziomie jednego z dwóch najwyższych progów stypendialnych. 

2. Kwalifikacja do SoL odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora 

WSIiZ po każdym semestrze zimowym. Studenci zakwalifikowani do jednego z dwóch najwyż-

szych pułapów stypendialnych, bez względu na narodowość, formę kształcenia, kierunek i rok 

studiów, otrzymują zaproszenie do udziału w programie.  

3. Rekrutacja do School of Leaders odbywa się na podstawie wniosków (wzór wniosku określa 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia) przesyłanych w odpowiedzi na zaproszenie do programu w ter-

minie 14 dni od daty otrzymania zaproszenia od Koordynatora SoL. 
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4. Na podstawie złożonych u Koordynatora SoL wniosków, Komisja SoL wskazuje do 40 studen-

tów, z którymi przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy treści 

uzasadnienia, które kandydaci ubiegający się o przyjęcie do School of Leaders zobowiązani są 

dołączyć do wniosku. Za rozmowę kwalifikacyjną Komisja SoL może przyznać do 200 punktów. 

5. Do przesłuchań SoL mogą dodatkowo zostać zaproszeni studenci wskazani przez dziekana kole-

gium lub prodziekanów odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów (wzór wniosku 

określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia), nawet jeśli studenci ci nie spełniają warunku określonego 

w ust. 1. Każdy dziekan i prodziekan może wskazać nie więcej niż dwóch studentów. Wniosek 

należy złożyć w Sekcji ds. Świadczeń Studenckich w terminie do dnia 31 marca. 

6. Na podstawie liczby punktów z rankingu SR oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej, tworzona 

jest lista rankingowa SoL, na podstawie której Komisja SoL przyjmuje do School of Leaders nie 

więcej niż 30 studentów. W przypadku, gdy na ostatnim premiowanym miejscu znajdzie się kilka 

osób o tej samej liczbie punktów, do School of Leaders przyjmowani są wszyscy studenci z ostat-

niej lokaty. 

7. Postępowanie rekrutacyjne do programu School of Leaders zostaje zakończone do dnia 14 

czerwca każdego roku. 

8. Studenci przyjęci do School of Leaders zostają objęci programem na okres jednego roku akade-

mickiego, następującego po procesie rekrutacyjnym. 

 

Rozdział 3. Przepisy końcowe 

 

§ 4. 

Student, który został skreślony z listy studentów lub uzyskał zgodę na urlop dziekański zostaje wy-

kluczony ze School of Leaders. 

 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących School of Leaders decyzje 

podejmuje Koordynator SoL. 

 
 

Z up.  

Prorektor ds. Nauczania 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania School of Leaders 

wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 69/2021 z dnia 29 września 2021r 

 

 

 

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU: ........................... 

(wypełnia Sekcja Stypendialna) 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SCHOOL OF LEADERS 
 

 

 
...............................................................................  Rzeszów, dnia .................................... 

Nazwisko i Imię Studenta 

 

 

  

...............................      .................................      …….………..…………… 

        Nr albumu               Symbol kierunku             Telefon kontaktowy 

 

 

 

Proszę o przyjęcie do programu School of Leaders na rok akademicki 20…/20… zgodnie z Zarzą-

dzeniem Rektora w sprawie organizacji School of Leaders. 

 

Do wniosku dołączam uzasadnienie (uzasadnij dlaczego właśnie Ty powinieneś zostać przyjęty do Schoool of 

Leaders – max. 3 tys. znaków). 

 

 

.......................................................... 

Podpis Studenta 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu organizacji i funkcjonowania School of Leaders 

wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 69/2021 z dnia 29 września  2021r. 

 

 

 

WNIOSEK DZIEKANA/PRODZIEKANA 

O PRZYJĘCIE STUDENTA DO SCHOOL OF LEADERS 
 

 

 
...............................................................................  Rzeszów, dnia .................................... 

Nazwisko i Imię Dziekana/Prodziekana   

 

 

............................................................................... 

  

Pełniona funkcja    

 

 

Wnioskuję o przyjęcie do programu School of Leaders na rok akademicki 20…/20… Pani/Pana 

………………………., nr albumu: ……..……., symbol kierunku studiów: ………………………. 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

.......................................................... 

Podpis  
 


