Dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz, urodził się 8
stycznia 1944 r. w bawarskiej miejscowości
Dittendorf. Po zakończeniu wojny trafił do
Rzeszowa, gdzie spędził dzieciństwo. W 1964
rozpoczął studia wyższe na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na
kierunku Ekonomika przemysłu.
W roku 1971 został asystentem w Wyższej Szkole
Inżynierskiej w Rzeszowie ( później PRz). W 1975 r.
uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za
rozprawę doktorską pt. Kurs walutowy rubla
transferowego. W pracy na Politechnice
Rzeszowskiej awansował na stanowisko adiunkta.
W roku 1981 r. podjął pracę na stanowisku adiunkta
w Zakładzie Nauk Ekonomicznych na Wydziale
Ekonomicznym w Filii UMCS w Rzeszowie. W latach 1986–1989 odbył staż habilitacyjny w Katedrze
Ekonomiki Krajów Zagranicznych w Moskiewskim Instytucie Gospodarki Narodowej, zakończony w
1989 r. uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
Od października 1995 r. dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz, zostaje zatrudniony na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
Równocześnie zostaje kierownikiem Zakładu Finansów i Bankowości. Funkcję tę pełni do 31 sierpnia
2014 r. Jako kierownik Zakładu Finansów i Bankowości nawiązał ścisłą współpracę z innymi ośrodkami
akademickimi specjalizującymi się w naukach ekonomicznych, a szczególnie z Akademią Ekonomiczną
we Wrocławiu, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Zaporoskim Uniwersytetem w Użgorodzie.
Dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz, w roku 1996 zostaje wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania
i Marketingu. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje – do roku 2002. Jako dziekan Wydziału Zarządzania
i Marketingu czynił wiele starań w kierunku doskonalenia i utrwalenia organizacji funkcjonowania
młodego wydziału, wzmocnienia jego kadry naukowo-dydaktycznej, poszerzenia oferty kierunków i
specjalności dla studentów
Głównym przedmiotem działalności naukowej dr. hab. inż. Władysława Filara, prof. PRz, jest
problematyka mechanizmów walutowo-finansowych, zagadnienia związane z funkcjonowaniem
pieniądza międzynarodowego, a także kształtowanie kursów giełdowych, rentowności dłużnych
papierów skarbowych i wieloaspektowej oceny realizacji swych funkcji przez bank centralny.
W czasie pracy w Politechnice Rzeszowskiej wypromował bardzo liczne grono licencjatów i magistrów
z zakresu zarządzania oraz finansów i rachunkowości.
Aktywność dr. hab. inż. Władysława Filara, prof. PRz, została doceniona, czego dowodem mogą być
liczne odznaczenia, m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury i Sportu oraz wiele innych odznaczeń,
dyplomów i wyróżnień.

