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REGULAMIN  
Klubu Absolwenta  

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
 
I. Przepis ogólny 

Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa warunki członkostwa i zasady organizacji Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zwanego dalej „Klubem Absolwenta”. 

 
II. Misja 

Misją Klubu Absolwenta jest integrowanie środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie.  

 
III. Cele 

Klub Absolwenta realizuje misję poprzez następujące cele: 
1. Tworzenie i pielęgnowanie więzi pomiędzy uczelnią i jej absolwentami. 
2. Organizację spotkao integracyjnych. 
3. Doradztwo w sprawach zawodowych. 
4. Propagowanie możliwości kształcenia się i podnoszenia kompetencji m.in. poprzez studia podyplomowe, 

szkolenia, kursy językowe. 
5. Udostępnianie członkom Klubu Absolwenta bazy ofert pracy, staży i praktyk. 
6. Promowanie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców m.in. poprzez zamieszczanie w serwisie 

Klubu Absolwenta sylwetek absolwentów, a także poprzez zapraszanie absolwentów na różnego rodzaju 
konferencje/Dni Kariery organizowane na uczelni. 

7. Badanie losów zawodowych absolwentów. 
 

IV. Organizacja 
1. Klub Absolwenta działa przy Biurze Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
2. Działalnośd Klubu polega na: 

a.  utrzymywaniu kontaktu z absolwentami uczelni, 
b. przekazywaniu absolwentom  informacji dotyczących  organizowanych dla nich przedsięwzięd, 

takich jak warsztaty, szkolenia, konsultacje, zjazdy integracyjne itp., 
c. promowaniu w serwisie Klubu Absolwenta sylwetek absolwentów,  
d. zapraszaniu absolwentów na różnego rodzaju konferencje/Dni Kariery organizowane na uczelni, 
e. badaniu losów zawodowych absolwentów we współpracy z Zespołem ds. Badania Potrzeb,  

 
3. Status członka Klubu Absolwenta może uzyskad każda osoba, która ukooczyła studia licencjackie, 

inżynierskie lub magisterskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
4. Warunkiem nabycia członkostwa jest wypełnienie Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSIiZ 

zamieszczonej na stronie absolwent.wsiz.rzeszow.pl. 
5. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Członkostwo w Klubie Absolwenta jest dobrowolne i bezpłatne. Członek Klubu Absolwenta może 

zrezygnowad  z członkostwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce kierownika Biura Karier Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

7. Główne narzędzie komunikacji pomiędzy Klubem Absolwenta, a jego członkami stanowi serwis 
absolwent.wsiz.rzeszow.pl oraz newsletter. 

 
V. Przywileje 

Członkowie Klubu Absolwenta mają prawo do: 
1. Otrzymania Karty Absolwenta, uprawniającej do korzystania z Programu Rabatowego. 
2. Otrzymywania drogą mailową newslettera z informacjami dotyczącymi Klubu Absolwenta. 
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3. Wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wyższą Szkołę 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

4. Korzystania z zasobów Biblioteki w Czytelni Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
5. Dostępu do bazy ofert pracy, staży i praktyk.   

 
VI. Karta Absolwenta 

1. Karta Absolwenta przysługuje wszystkim członkom Klubu Absolwenta. 
2. Osoba, która wejdzie w posiadanie Karty mimo nie wypełnienia Deklaracji przystąpienia do Klubu 

Absolwenta WSIiZ nie nabywa związanych z nią uprawnieo.  
3. Karta Absolwenta uprawnia do korzystania z Programu Rabatowego stworzonego dla Klubu Absolwenta. 
4. Kartę Absolwenta można: 

 odebrad osobiście w Klubie Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

 otrzymad przesyłką pocztową (wysyłka na koszt odbiorcy Karty Absolwenta). 
5. Karta Absolwenta staje się dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu Rabatowego, jeżeli:  

 numer Karty Absolwenta zostanie zarejestrowany w serwisie absolwent.wsiz.rzeszow.pl, 

 na rewersie znajdzie się czytelny, własnoręczny podpis właściciela. 
6. Karta Absolwenta ważna jest przez 1 rok od daty zarejestrowania numeru karty w serwisie Klubu 

Absolwenta. Po upływie okresu ważności posiadacz Karty Absolwenta otrzyma e-mail informujący o 
aktualizacji danych osobowych oraz ponownej aktywacji Karty Absolwenta.  

7. Aktywacja Karty Absolwenta po upływie roku jest płatna. Koszt aktywacji to 20 zł. Po aktywacji Karty 
absolwent uzyskuje prawo do korzystania z Programu Rabatowego na kolejny rok.  

8. W przypadku, gdy Klubowicz zagubi Kartę Absolwenta duplikat przesyłany jest po uiszczeniu opłaty w 
kwocie 20 złotych. 

9. Pełna oferta Programu Rabatowego znajduje się w serwisie absolwent.wsiz.rzeszow.pl. 
 

VII. Dane osobowe 
1. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997, o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.)  

2. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta za pośrednictwem 
środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych – w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm). 

 
 

VIII. Postanowienia koocowe 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z powołaniem Klubu Absolwenta. 
2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zastrzega sobie możliwośd zmiany treści Regulaminu. 

W wypadku zmiany Regulaminu, Członek Klubu Absolwenta może zrezygnowad z członkostwa w terminie 
14 dni od zmiany Regulaminu. Postanowienia punktu IV.6 stosuje się odpowiednio. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne w serwisie absolwent.wsiz.rzeszow.pl. O wszelkich zmianach 
członkowie Klubu Absolwenta będą informowani za pośrednictwem newslettera.  

4. Członek Klubu Absolwenta zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu 
pod adresem www.absolwent.wsiz.rzeszow.pl i zapoznawania się z nimi. 

 
 


