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Koleżanko, Kolego!
Oddajemy w Twoje ręce „Poradnik studenta WNS”. Jest
efektem ciężkiej pracy i — czasem — równie ciężkich doświadczeń ;)
Lata na naszym Wydziale nauczyły nas, że nawet z poważnych kłopotów zwykle da się wydostać. Pomogą Ci koledzy,
wykładowcy, panie z dziekanatu, a w ostateczności sam
dziekan. Jest tylko jeden warunek — daj dziekanowi szansę!
O tym jest nasz poradnik. Owocnej lektury!
Autorzy
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Zadziwiające jak łatwo zapomnieć o zasadach dobrego wy-

Postaraj się przychodzić punktualnie. Parominutowe spóź-

chowania. Zdarza się to każdemu i sami nie jesteśmy święci.
Warto jednak dbać, żeby nie zdarzało się to zbyt często.

nienia na zajęcia są dopuszczalne, ale nie powinny być regułą!

W tym rozdziale zebraliśmy — wspólnie z wykładowcami —
katalog grzechów głównych przeciwko kulturalnemu sposobowi bycia. Przewinień, których nie warto popełniać, bo przecież można grzeszyć na tyle przyjemniejszych sposobów ;)

Pamiętaj że wykładowca też ma prawo do spóźnienia, wobec czego zwiewanie z zajęć równo po 15 minutach nie jest
najlepszym pomysłem i może odbić się na grupie negatywnie. Jeśli prowadzący nie pojawił się po kwadransie poświęć
jeszcze minutę na spytanie się w sekretariacie czy zapowia-

KILKA UWAG NA WSTĘPIE

dał swoją nieobecność. Jeśli trafił na korek, a później pędził

Spotykając (nie tylko na wydziale) wykładowcę, powiedz mu

na złamanie karku, żeby zdążyć na Wydział i wszedł 16 minut
po zajęciach powitać pustą salę, może być zły. A ze złym

"dzień dobry". I Tobie i jemu na pewno zrobi się przyjemniej.
Nie przyklejaj gumy do ławki… do krzesła też nie. Zawiń ją
w kawałek kartki lub chusteczkę i wyrzuć. Uczucie kiedy
chwytasz blat ławki a razem z nim kilka zapomnianych gum
do żucia jest dość obrzydliwe — oszczędź go sobie i innym.

wykładowcą poradzić sobie trudniej.
Wchodząc na zajęcia lub konferencję po czasie, staraj zrobić to w sposób jak najbardziej dyskretny. Trzaskanie pulpitami czy siedzeniami bardzo przeszkadza zarówno mówiącemu, jak i słuchaczom. Jeśli opuszczasz spotkanie przed

Trudno przez półtorej godziny skupić się na wykładzie i trudno oprzeć się tajemniczej sile, która przyciąga koniec długo-

końcem, również postaraj się, żeby nie było to bardzo widoczne. Wiedząc, że nie możesz zostać do końca, zajmij

pisu do ławki lub krzesła przed Tobą. Mimo to spróbuj — nie

miejsce przy brzegu rzędu siedzeń i blisko wyjścia. Jeśli mo-

pisz po ławkach.

żesz spędzić na sali jedynie chwilę, zastanów się czy warto

Nie zabieraj książek z gablotek na korytarzach, nie próbuj

wchodzić.

rozmontować obecnych na wydziale mebli i innych sprzętów. Dziecku czasem trudno się przed tym powstrzymać, ale
dorosły student powinien dać sobie radę! :)

NA ZAJĘCIACH

REFERATY I DYSKUSJE
Postaraj się, żeby Twój referat nie był suchym streszczeniem
przeczytanych artykułów. Spróbuj wydobyć to, co najważniejsze, poprzeć główne tezy przykładami.

Wyłącz głos i wibracje w telefonie. Nie pisz sms-ów pod ławką. Wbrew pozorom wykładowca zwykle doskonale to widzi.

Występując przed grupą nie czytaj monotonnym głosem

Nie jedz i nie pij na zajęciach (chyba, że wykładowca sam na

powinno być mówione „z głowy”. Kartka to miejsce jedynie

to pozwoli). Aaaa i jeszcze jedno. Szelest papierków po cu-

na plan Twojej wypowiedzi, ważniejsze fakty i cytaty. Trzy-

kierkach niesie się po sali aż miło. Jednemu z nas nie chciało
się w to uwierzyć, ale praktyka pokazuje, że to prawda.

maj się wyznaczonego czasu. Wystąpienie piętnastominutowe powinno trwać najwyżej kwadrans. Nie 15 minut + pod-

Prawda wyjątkowo irytująca wykładowców.

łączenie sprzętu, ani 15 minut + następnych 25, bo masz

Nie okazuj znudzenia. Nie ziewaj, nie patrz co chwilę na
zegarek, nie leż na ławce, nie żuj gumy.
Przychodź trzeźwy na zajęcia. Czasem żal nie wyskoczyć gdzieś
na trzygodzinnym okienku, ale wracaj na WNS w dobrym stanie.

patrząc jedynie na kartkę przed sobą. Dobre wystąpienie

dziesięć stron do przeczytania. W praktyce powinieneś zostawić czas na nieprzewidziane przerwy, pytania itp.
Dbaj o kulturę dyskusji. Czasem temat tak silnie rozpala
studenckie głowy, że swoje racje starają się wykrzyczeć i nie
dają nikomu szansy na włączenie się do rozmowy. Choć bywa
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to trudne, postaraj się opanować, dopuść innych do głosu

W czasie sesji staraj się unikać stania pod pokojem egza-

i używaj rzeczowych argumentów. Jeśli to inni nie dają Ci
dojść do słowa, nie poddawaj się. W ostateczności zwróć

minatora. Hałas rozmów przeszkadza wykładowcy i Twoim
znajomym, którzy właśnie zdają. Uważaj też co w przedeg-

uwagę, że też chcesz coś powiedzieć.

zaminacyjnej gorączce mówisz. Lekko podniesiesz głos
i egzaminator prawdopodobnie to usłyszy.

NA DYŻURZE
Staraj się przychodzić do wykładowców w godzinach dyżuru.
Jeśli „złapiesz” wykładowcę na korytarzu lub w pokoju po
godzinach, pamiętaj, że to czy zajmie się Twoją sprawą zależy od jego dobrej woli. Jeśli widzisz, że dopiero wszedł do
pokoju objuczony stosem dokumentów — daj mu chwilę
zanim zapukasz. No właśnie, zapukasz. Nie wchodź do pokoju wykładowcy jak do siebie. Zapukaj, uchyl drzwi. Jeśli
zobaczysz, że wykładowca jest zajęty, poczekaj chwilę. Jeśli
wydaje Ci się, że w tej chwili niczym ważnym się nie zajmuje,
spytaj czy możesz wejść.
Staraj się nie zaczepiać wykładowców na parkingu przed
wydziałem, czy w toalecie. Nie krzycz przez cały korytarz
"panieee doktorzeeee!!!”
Nie zrywaj kartek z godzinami dyżurów czy z planami zajęć.
Przepisz informację lub zrób zdjęcie i daj szansę innym na jej
zobaczenie.

NA EGZAMINIE, NA KOLOKWIUM
Wbrew pozorom głęboki dekolt i kusa spódniczka nie musi
pomagać na egzaminie. Hawajskia koszula i szorty to też nie
najlepszy strój. Na egzamin postaraj się przyjść raczej elegancko ubranym niż rozebranym. Jeśli zdajesz egzamin
pisemny lub chcesz jedynie przepisać ocenę, możesz sobie
pozwolić na nieco więcej swobody, ale nie przychodź w zwykłym, codziennym ubraniu.
Nie ściągaj. Co prawda na naszym Uniwersytecie karą za
ściąganie jest dwója, a nie bezwzględne usunięcie z uczelni,
ale i tak po co ryzykować? Zwłaszcza, że egzamin poprawkowy może się później okazać trudniejszy niż się spodziewasz.

Staraj się nie odrabiać półrocznych zaległości na sam koniec
semestru. Jeśli sporo ludzi będzie w takiej sytuacji, wykładowcy może braknąć dla nich czasu. Będzie też bardziej
zmęczony i drażliwy. Przez pół roku tydzień w tydzień musiał czekać na dyżurach w pustym pokoju, a na koniec musi
zostać po godzinach, bo zjawiło się 50 osób bez zaliczenia.

W KONTAKTACH Z INNYMI
Wspomniana na wstępie zasada mówienia „dzień dobry”
odnosi się też do innych pracowników — pań w dziekanatach, sekretarek, sprzątaczek.
Staraj się nie podnosić głosu i trzymać emocje na wodzy.
Jeśli zaczniesz krzyczeć w sekretariacie lub dziekanacie wcale nie załatwisz swojej sprawy szybciej.
Uważaj na to, w jaki sposób zwracasz się do prowadzących.
Na planach i tabliczkach przy wejściu do pokoju zawsze
są wypisane ich tytuły naukowe, do których doszli ciężkim
wysiłkiem więc nie zwracaj się do profesora „panie, powiedz
mi pan...”. Pamiętaj że grzecznościowo doktora habilitowanego należy tytułować profesorem.

NA KORYTARZU
W naszym języku znalazło się miejsce na całkiem pokaźną
liczbę wulgaryzmów. Nie powinny one jednak znajdować
wiele miejsca na korytarzach Uniwersytetu. Czasem przydają się w puencie dowcipu, mogą w jednej chwili rozładować
atmosferę, ale we wszystkim trzeba znać umiar.
Uważaj, co mówisz na korytarzu czy w kolejce do ksera.
Wykładowca jest jak Żubr — „tuż za rogiem”. Mówisz,

Zanim podasz indeks wykładowcy, wpisz jego imię, nazwi-

że pan doktor iksiński jest &%^$$%$#, bo nie zaliczył Ci
kolokwium, odwracasz głowę i… już wiesz, że lepiej było

sko, nazwę przedmiotu i datę.

zachować ostatnie zdanie dla siebie.
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KONTAKT VIA E-MAIL
Staraj się wyciągnąć jak najwięcej informacji z zajęć organi-

wych. Przykłady e-maila do wykładowcy znajdziesz obok.
Staraj się nie pisać z adresu typu gorącakicia69@buziaczek.pl.

NIE OSZUKUJ!

zacyjnych (dyżury, literatura itp.) — dzięki temu pisanie do
wykładowcy może okazać się niepotrzebne :)

Okazja czeka na każdym kroku. Kolokwia, egzaminy, prace

Nie pisz bez powodu. Jeśli możesz załatwić swoją sprawę

semestralne, stypendia. Są dziesiątki spraw, w których moż-

pisząc do kolegi z grupy, nie pisz do wykładowcy. Bardzo
prawdopodobne, że nie dostaniesz odpowiedzi. Jeśli wykła-

na spróbować wyjść na swoje za pomocą oszustwa. Władysław Bartoszewski mówił, że „warto być przyzwoitym, co nie

dowca prosił, żeby pisali do niego wyłącznie starości grup

znaczy, że zawsze się to opłaca”. Zachęcamy Cię, żebyś się

— zdaj się na pomoc starosty.

starał i nie oszukiwał, nawet jeśli mogłoby to przynieść zysk.

Nie wszyscy wykładowcy odpowiadają natychmiast. Jeśli
sprawa jest pilna, spróbuj kontaktu inną drogą. Inaczej możesz dostać odpowiedź po dwóch tygodniach.
Zaznacz w mailu swoje imię, nazwisko i to z której jesteś
grupy, trybu, roku studiów, używaj zwrotów grzecznościo-

PALĄCY PROBLEM
Nie pal w toaletach ani przed wejściem na Wydział. Choć
czasy dla palaczy nastały ciężkie, na pewno poradzisz sobie bez
zatruwania życia i powietrza innym. :)

Do: <maria.sklodowska@us.edu.pl>
Temat: Zalicznie nieobecności — socjologia polityki
Szanowna Pani Doktor!

NA ZAKOŃCZENIE
Wykładowcy na naszym Wydziale nie są
„bandą sztywniaków”. W kontaktach
z większością z nich możesz liczyć,

Z powodu zagranicznego wyjazdu służbowego nie mogę pojawić się na ostatnich zaję- że nie będą utrzymywali dużego dystansu. Z niektórymi, prywatnie, może
ciach z socjologii polityki i kolokwium.
przejdziesz na „ty”. Większość pozwoli
Serdecznie proszę o wyznaczenie mi innego terminu zaliczenia przedmiotu i uspraCi wejść do pokoju poza dyżurem, przywiedliwienie nieobecności,
mknie oko na spóźnienie czy niemądrą
Marianna Mucha
uwagę na zajęciach. Mimo to pamiętaj,
(Politologia, I rok studiów zaocznych II stopnia, grupa 4)

żeby dobroci wykładowców nie nadużywać. Kiedy spotykasz nowego nauczyciela pamiętaj, że skrócenie dystansu

Do: <max.weber@us.edu.pl>
Temat: Lista tematów referatów — historia myśli społecznej
Szanowny Panie Doktorze!

w waszych kontaktach zależy przede
wszystkim od niego (jest przecież starszy jeśli nie wiekiem, to na pewno aka-

demickim doświadczeniem).
W imieniu kolegów i koleżanek z II roku socjologii proszę o przesłanie listy tematów
W zasadzie cały ten rozdział można
referatów na zajęcia z Historii myśli społecznej,
streścić w jednym zdaniu: traktuj inAdam Konopka
nych tak, jak chciałbyś być traktowany
(Socjologia ogólna, II rok licencjackich studiów dziennych, grupa 1)

na ich miejscu.
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Indywidualny tok studiów
Uczysz się na dwóch kierunkach? Po powrocie do domu mu-

lamin studiów. Jeśli chcesz ubiegać się o IOS z innego powodu,

sisz zająć się dzieckiem? A może chcesz dowiedzieć się czegoś więcej niż przewiduje plan studiów na Twojej specjalno-

musisz przekonać do niego dziekana — w tej sytuacji IOS
zależy od jego swobodnej decyzji.

ści? Odpowiedzią na każde z tych pytań jest IOS lub ITS.
Co znaczą te skróty? IOS to indywidualna organizacja stu-

Na jak długo przyznaje się IOS?

diów. Dzięki niej nie musisz być obecny na wszystkich zajęciach i możesz odrobić je w inny sposób. ITS - to indywidual-

Zgoda na indywidualną organizację studiów przyznawana

ny tok studiów, który pozwala Ci chodzić na zajęcia na in-

Kiedy złożyć wniosek o IOS?

nych specjalnościach, innych kierunkach, czy nawet innych
wydziałach naszego Uniwersytetu.

Zgodnie z regulaminem, dziekan ma 30 dni od rozpoczęcia

INDYWIDUALNA
ORGANIZACJA STUDIÓW
IOS to pomoc dla tych, którzy z powodu innych obowiązków

jest na jeden semestr.

semestru na przyznanie Ci IOS. To znaczy, że podanie powinieneś złożyć odpowiednio wcześniej — najlepiej zaraz po
rozpoczęciu semestru. Dziekan może przyznać Ci prawo do
IOS po terminie, ale robi to tylko w szczególnych przypadkach
(szczególne zapominalstwo lub lenistwo do nich nie należą).

mogą mieć problemy z normalnym uczestnictwem w zajęciach.
Czy IOS obejmuje wszystkie przedmioty?
Co daje IOS?
Dzięki IOS nie musisz chodzić na część
zajęć. Nie oznacza to jednak wpisu za
nic — zanim dostaniesz zgodę na ten

Sprawd
ź też §
9
w regu
laminie
studiów

tryb studiowania, musisz ustalić z prowadzącymi warunki zaliczenia przedmiotów, na które nie

To zależy od Ciebie. Jeśli ustalisz indywidualne warunki zaliczenia ze wszystkimi prowadzącymi — tak. Jeśli tylko z niektórymi, pozostałe zajęcia będziesz musiał zaliczyć tak samo
jak reszta Twojej grupy.
Co zrobić, żeby otrzymać zgodę na IOS?

będziesz chodził. Może to być zdawanie poszczególnych
tematów na dyżurach, kolokwium, napisanie pracy, przygo-

1. Piszesz podanie do Prodziekana do spraw Kształcenia

towanie jednych zajęć dla całej grupy itp. W praktyce można

Studiów Niestacjonarnych — jeśli jesteś studentem za-

też zmienić grupę zajęciową (w systemie rejestracji na
zajęcia USOSweb) umówić się z prowadzącym np. na

ocznym. Wzory podań znajdziesz na stronie samorządu

(jeśli jesteś na studiach stacjonarnych) lub do Kierownika

(rsswns.us.edu.pl) w zakładce „Dokumenty”.

zwiększenie limitu nieobecności, przesunięcie terminu kolokwium, czy wcześniejsze wyjście z zajęć (jeśli musisz zdążyć
na następne czy odebrać dziecko z przedszkola). IOS daje Ci
też podstawę do przesunięcia terminu części egzaminów
w sesji (należy to uzgodnić z prowadzącym).
Kto może ubiegać się o IOS?
Jeśli studiujesz na dwóch kierunkach studiów (lub dwóch
specjalnościach), wychowujesz dziecko lub jesteś niepełnosprawny, zgoda dziekana na indywidualną organizację studiów to tylko formalność — prawo do IOS gwarantuje Ci regu-

UWAGA: Jeśli ubiegasz się o IOS z powodu studiów na
dwóch kierunkach (specjalnościach), wychowywania
dziecka lub niepełnosprawności, właściwym wzorem jest
„IOS”, w innych wypadkach — „IOS2”.
2. Przygotowujesz tabelę z nazwami przedmiotów i nazwiskami prowadzących (jej wzór jest dostępny w jednym
pliku razem ze wzorem podania o IOS).
3. Ustalasz z prowadzącymi warunki zaliczenia przedmiotu
(w praktyce zwykle sam je wymyślasz i prosisz prowadzących o akceptację).
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4. Prosisz prowadzących o podpis w tabeli na potwierdze-

czyć studia. Dalej obowiązuje Cię uzyskanie minimum 30

nie ustalonych warunków (przykład wypełnionej tabeli
znajdziesz na dole strony).

punktów ECTS w semestrze, a stworzoną przez siebie siatkę
studiów musisz skonsultować ze swoim opiekunem nauko-

5. Kiedy zbierzesz już podpisy wszystkich wykładowców,
z którymi chciałeś ustalić zmiany, zanieś podanie wraz
z tabelką z podpisami do dziekanatu.
UWAGA: Twoje podanie musi być złożone wraz z niezbęd-

wym (kto może nim być dowiesz się za chwilę).
Kto może ubiegać się o ITS?
Żeby dostać pozwolenie na ITS musisz mieć za sobą pierwszy rok studiów (na studiach jednolitych i studiach pierw-

nymi załącznikami. Jeśli studiujesz na dwóch kierunkach
— z zaświadczeniem o studiowaniu, jeśli wychowujesz

szego stopnia) lub pierwszy semestr (na studiach uzupeł-

dziecko — z kopią aktu urodzenia itp. W przeciwnym wypadku nie zostanie rozpatrzone.

Na jak długo przyznaje się ITS?

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW
ITS polega na indywidualnym dostosowaniu planu i programu studiów w celu rozszerzenia zakresu
S
zdobywanej wiedzy oraz na udziale studenta w pracach naukowo-badawczych itp.
Co daje ITS?

prawdź
też
§ 10 w r
egulaminie s
tudiów

niających magisterskich) i średnią powyżej 4,0.

Zgoda na ITS obejmuje cały przebieg studiów (nie musisz
składać podania co semestr jak w przypadku IOS).
UWAGA: Jeśli nie będziesz spełniać warunków określonych
w programie ITS, zgoda dziekana może zostać cofnięta.
Kiedy złożyć wniosek o ITS?
Najlepiej zaraz na początku semestru, żeby od razu studiować według nowych zasad. Dziekan może się nie zgodzić,

ITS to możliwość dostosowania siatki studiów
do Twoich zainteresowań – możesz z niektórych przedmiotów

żebyś zaczął ITS w danym semestrze, jeśli przyjdziesz do
niego długo po rozpoczęciu zajęć (chyba że masz dobre

zrezygnować (obowiązkowe są jedynie te zawarte w minimach
programowych), a inne dodać. Możesz też zrealizować część

usprawiedliwienie). Jeśli się spóźnisz, możesz zawsze spróbować w następnym semestrze.

przedmiotów wcześniej niż twoi znajomi z roku i szybciej skońWpisz sposób , w jaki chcesz zaliczyć przedmiot (czy będziesz chodził
na zajęcia z resztą grupy albo z inną grupą dziekańską, zaliczysz materiał
indywidualnie na dyżurze, napiszesz kolokwium z tematyki zajęć
czy na przykład oddasz pracę zaliczeniową)

PRZEDMIOT

IMIĘ I NAZWISKO
OSOBY PROWADZĄCEJ

Konwersatorium
monograficzne

Mgr B. Skowron

Warsztaty
komputerowe

Dr J. Żółw

PROPONOWANA
FORMA ZALICZENIA
PRZEDMIOTU
zaliczenie przedmiotu
zgodnie z warunkami ustalonymi dla grupy dziekańskiej, możliwość indywidualnego zaliczenia nieobecności
indywidualne zaliczenie
przedmiotu w terminie
uzgodnionym z prowadzącym zajęcia

Wpisz uwagi prowadzącego dotyczące formy zaliczenia,
którą zaproponowałeś, lub zostaw to pole puste jeśli nie będzie uwag

UWAGI

PODPIS OSOBY PROWADZĄCEJ
ZAJĘCIA

Skowron
kolokwium

Jacek Żółw
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Czy w ramach ITS mogę studiować przedmioty na innych

fesor zwyczajny. Aby zostać adiunktem należy posiadać co

kierunkach lub specjalnościach?

najmniej stopień naukowy doktora).

Jak najbardziej! Możesz studiować nie tylko przedmioty

Opiekunem naukowym może zostać każdy profesor, każdy

z innych niż Twoja specjalności i na innych kierunkach na WNS,
ale nawet przedmioty prowadzone na innych wydziałach. Indy-

doktor habilitowany i prawie każdy wykładowa z tytułem
doktora. Jeśli nie jesteś pewien, czy któryś doktor jest już

widualny tok studiów jest stworzony po to, aby umożliwić
wszystkim studentom realizację ich naukowych zaintereso-

zatrudniony na stanowisku adiunkta, możesz to sprawdzić
w wyszukiwarce na stronie internetowej naszego Uniwersy-

wań. Pamiętaj tylko, że na każdy przedmiot wyrazić zgodę

tetu (www.us.edu.pl) wpisując jego imię i nazwisko.

musi najpierw opiekun naukowy, a potem dziekan.
UWAGA: Kiedy będziesz przygotowywał swoją siatkę studiów w ramach IOS upewnij się, że wpisane przez Ciebie
przedmioty można studiować w danym semestrze
(uważaj, żeby nie wpisać w siatce przedmiotów prowadzonych jedynie w semestrze letnim na semestr zimowy
i odwrotnie). Możesz o to spytać w sekretariacie lub u dyrektora ds. dydaktycznych w jednostce prowadzącej dany
przedmiot. Warto też porozmawiać z prowadzącym zajęcia.

Opiekuna naukowego wybiera dziekan, z uwzględnieniem
propozycji studenta. W praktyce wygląda to tak, że opiekunem naukowym studenta zostaje najczęściej jego promotor
(lub przyszły promotor), ale może to być też inny wykładowca. Najlepiej jest porozmawiać z taką osobą, zapytać czy
zgodziłaby się objąć tę funkcję i poprosić dziekana o akceptację opiekuna naukowego. Najlepiej jeśli opiekun naukowy
ITS jest wykładowcą związanym z Twoim kierunkiem macierzystym, bo ideą jest jego poszerzenie. Nie ma ograniczeń
jeśli chodzi o opiekunów naukowych i teoretycznie może

Czy w trakcie studiów można wprowadzić zmiany
w siatce ITS?

nim zostać osoba z innego wydziału, czy kierunku, jednak

Tak, na początku każdego semestru można wprowadzać

Co zrobić, żeby otrzymać zgodę na ITS?

zmiany w planie studiów. Jednak nie powinny być one nagminne oraz muszą być dobrze uzasadnione. Po zgodzie
opiekuna naukowego i dyrekcji instytutu, musisz przedłożyć
nowy plan studiów dziekanowi, który podejmuje decyzję
w sprawie jego zatwierdzenia.
Kto to jest opiekun naukowy i kto może nim zostać?
Opiekun naukowy jest kimś, kto pomoże Ci umiejętnie
skomponować siatkę studiów tak, by była zgodna z Twoimi
zainteresowaniami naukowymi. Jest to osoba, z którą będziesz konsultować wszystkie decyzje związanie z ITS,
a także „pierwsza instancja” w zatwierdzaniu naszych decyzji związanych z tokiem studiów.
Opiekunem naukowym może zostać osoba zatrudniona
co najmniej na stanowisku adiunkta (adiunkt to stanowisko pracy na uczelni, inne to asystent, profesor uczelni i pro-

zwyczajowo nie eksperymentuje się w tej kwestii.

1. Spytaj wykładowcy, którego chcesz poprosić o opiekę,
czy zgadza się zostać Twoim opiekunem naukowym.
Potrzebna Ci też będzie jego zgoda na piśmie (możesz
na przykład napisać do niego podanie, na którym on zrobi dopisek, że wyraża zgodę).
2. Wspólnie z opiekunem ustal zasady, według których będziesz studiował (program studiów).
3. Gotowy program musisz dać do zatwierdzenia opiekunowi i dyrektorowi ds. dydaktycznych w Twoim instytucie.
4. Napisz podanie do Prodziekana ds. Kształcenia (studenci
dzienni) lub Kierownika Studiów Niestacjonarnych
(studenci zaoczni) z prośbą o udzielenie Ci pozwolenia na
studiowanie w ramach ITS. Dołącz do niego zgodę opiekuna naukowego i przygotowany wcześniej plan studiów. Oddaj wniosek osobiście właściwemu dziekanowi.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIATKĘ STUDIÓW W RAMACH ITS — PRZYKŁAD

Katowice, 03,10,2011
Siatka zajęć Indywidualnego Toku Studiów
Karola Kowalskiego
Numer albumu: 534675

L.p.

Przedmiot

Egzamin/zaliczenie

Liczba godzin

Liczba punktów
ECTS

Prowadzący

Semestr III
1.

Współczesne społeczeństwo polskie

egzamin

30

4

Dr J. latko

2.

Współczesne społeczeństwo polskie

Zaliczenie

30

0

Dr J. Latko

3.

Warsztaty dziennikarskie

Zaliczenie

30

2

Dr. A Kwiatkowska

4.
(…)
Semestr IV
1.

Prof. zw. dr hab. W. Kowalski
Opiekun naukowy ITS

Wypisz wszystkie przedmioty, które będziesz studiować
na wszystkich kolejnych semestrach.
Te, które wybrałeś dodatkowo, możesz wpisać grubszą czcionką.

Dr A. Kwiatkowska
Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii
Dr hab. M. Matejko
Prodziekan ds. nauczania

Twój plan studiów musi być zatwierdzony przez
opiekuna naukowego i dyrektora ds. dydaktycznych
w Twoim instytucie
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Urlopy
Jakie i dla kogo?
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz normalnie studiować,

terialnej (stypendia) podczas urlopów określa Regulamin ustala-

a nie chcesz się żegnać z Alma Mater na dobre, możesz
wziąć urlop i wrócić na studia kiedy się skończy.

nia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jego tekst

RODZAJE URLOPÓW I WARUNKI
NA KTÓRYCH SĄ PRZYZNAWANE
Jest kilka przyczyn, z powodu których
student może się ubiegać o urlop. I co
za tym idzie, jest kilka rodzajów urlopu. Jeśli zajdzie konieczność, możesz ubiegać się o urlop:

Sprawd
ź też §
28
w regu
laminie
studiów

znajdziesz na stronie (student.us.edu.pl/pomoc-materialna).
UWAGA: Będąc na urlopie możesz uczestniczyć w niektórych zajęciach i zaliczyć część przedmiotów. Potrzebna
jest do tego jednak zgoda dziekana i prowadzącego zajęcia (nie dotyczy to studentów powtarzających semestr
— oni nie mogą z tego udogodnienia skorzystać).

CO ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ URLOP?

1. zdrowotny (z powodu choroby. Twój wniosek o urlop

Wystarczy, że złożysz odpowiedniemu dziekanowi

zdrowotny musi być zaopiniowany przez lekarza spe-

(Prodziekanowi ds. Kształcenia na studiach dziennych, Kie-

cjalistę na formularzu, którego wzór znajdziesz na stro-

rownikowi Studiów Niestacjonarnych na studiach zaocznych)
pismo z uzasadnioną prośbą o udzielenie urlopu. Wzór pi-

nie internetowej bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-32006 ),
2. wychowawczy (pozwoli Ci na opiekę nad dzieckiem.
Do wniosku o urlop będziesz musiał dołączyć kopię aktu
urodzenia),

sma znajdziesz na stronie samorządu studenckiego
(rsswns.us.edu.pl) w zakładce „Dokumenty”. Prawdopodobnie konieczne będzie dołączenie do niego odpowiednich
załączników (o czym mogłeś przeczytać wcześniej przy ro-

3. specjalny (na czas służby wojskowej),

dzajach urlopów). Jeśli Twój urlop ma potrwać dłużej, przed

4. dziekański (z innych ważnych przyczyn. Jakich? Jeśli
będzie Ci potrzebny — będziesz wiedział. Wyjazd do

złożeniem wniosku powinieneś skończyć semestr.

Amazonii, badania na drugim końcu Polski, konieczność
opieki nad chorą ciotką — powodów mogą być setki.
Pamiętaj tylko, żeby dobrze uzasadnić wniosek. Dobre
uzasadnienie zwiększa Twoje szanse na uzyskanie urlopu).
Urlop może być przyznany na czas nie dłuższy niż 6 tygodni
(jest to urlop krótkoterminowy), na semestr (jeśli musisz go
powtarzać) lub na rok (urlop roczny może być Ci przyznany
po zaliczeniu semestru. W wyjątkowych sytuacjach — przed
zdobyciem zaliczenia).

PO POWROCIE
Jeśli byłeś na urlopie krótkoterminowym, musisz zaliczyć
semestr tak jak Twoi koledzy z roku — w tym samym terminie co oni. Normalnie kontynuujesz studia.
Jeśli Twój urlop trwał dłużej, prawdopodobnie trafisz na zajęcia z niższym rocznikiem. Jeśli w tym czasie zmieniła się
siatka studiów, będziesz musiał nadrobić różnice programowe. Czy jakieś są dowiesz się w swoim instytucie wracając
z urlopu.

Łączny czas udzielonych Ci urlopów nie może przekroczyć
dwóch lat w trakcie całego okresu studiów. Jedynym wyjątkiem
jest urlop zdrowotny - może trwać tak długo, jak to potrzebne.
Przez cały czas trwania urlopu zachowujesz status studenta
i studenckie uprawnienia. Prawo do otrzymywania pomocy ma-
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Przeniesienie
Na inny kierunek studiów
Z innej uczelni na WNS
Zmiana trybu studiów
Jacek Kaczmarski śpiewał kiedyś, że „z tylu różnych dróg

Zmiana trybu studiów oznacza różnice w programie na-

przez życie każdy ma prawo wybrać źle”. Gdyby dopadło Cię
wrażenie, że tak właśnie zrobiłeś wybierając studia, masz jeszcze

uczania. Część przedmiotów na studiach dziennych jest
realizowana wcześniej, część później niż na zaocznych, a

szansę wybór poprawić. Czytając dalej dowiesz się jak.

niektóre przedmioty zaliczają tylko studenci stacjonarni
(np. w-f). Kiedy zdecydujesz się na zmianę trybu studiów

PRZENIESIENIE NA INNY KIERUNEK
Ta zmiana wymaga zaliczenia przySprawd
ź też §
najmniej pierwszego semestru.
16
Można się na nią zdecydować póź-

w regu
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niej, ale będzie to oznaczało więcej
różnic programowych do nadrobienia w krótszym czasie.

będziesz musiał nadrobić różnice programowe. Ich wykaz dostaniesz w dziekanacie lub od dyrektora ds. dydaktycznych w Twoim instytucie. Tam dowiesz się też ile
masz na to czasu i do której grupy zostaniesz przyjęty.

PRZENIESIENIE NA STUDIA ZAOCZNE (NIESTACJONARNE)

Choć regulamin studiów wprost o tym nie wspomina, szansę

Przeniesienie się na studia zaoczne

na zamianę masz między zbliżonymi kierunkami. Nie powinno być problemu z przeniesieniem się z socjologii na poli-

jest łatwiejsze niż wkroczenie w sze-

tologię, ale jeśli chcesz zmienić historię na fizykę medyczną,
taka operacja może się skończyć niepowodzeniem. W ra-

regi studentów dziennych. Żeby
zmienić tryb, musisz zaliczyć przy-

Sprawd
ź też §
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mach WNS możesz się przenosić między wszystkimi kierun-

najmniej pierwszy semestr na studiach dziennych i złożyć Kierownikowi Studiów

kami. Jeżeli chcesz przenieść się na inny wydział, dowiesz się

Niestacjonarnych podanie z prośbą o przeniesienie. Jego

na miejscu, czy masz szansę na przyjęcie.

wzór (oznaczony symbolem PRZ) znajdziesz na stronie
samorządu studenckiego (www.rsswns.us.edu.p) w za-

PRZENIESIENIE NA STUDIA DZIENNE
(STACJONARNE)
Zgodnie z uczelnianym prawem
„student po zaliczeniu pierwszego roku
studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne” (§16.4 regulaminu studiów).

Sprawd
ź też §
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Na naszym wydziale dodatkowym warunkiem jest
osiągnięcie wysokiej średniej — co najmniej 4,8. Jeśli udało Ci
się ją uzyskać i chcesz wkroczyć w szeregi studentów dziennych,

kładce „dokumenty”.
UWAGA: Są dwa wzory z symbolem PRZ. Pierwszy
dotyczy przeniesienia na studia zaoczne, drugi — przeniesienia na studia dzienne. Wybierz właściwy!
Podobnie, jak w przypadku przenoszenia się na studia
dzienne, mogą się pojawić różnice programowe. Czy
jakieś są, i do kiedy musisz je nadrobić, dowiesz się od
dyrektora ds. dydaktycznych w swoim instytucie.
Decydując się na studia zaoczne musisz być przygotowa-

napisz podanie do Prodziekana ds. Kształcenia. Wzór pisma
(oznaczony symbolem PRZ) znajdziesz na stronie samorządu

ny na płatną edukację. Jeśli chcesz wiedzieć wcześniej,

studenckiego (www.rsswns.us.edu.pl) w zakładce „Dokumenty”.

zaocznych prowadzącym Twój kierunek lub na stronie

UWAGA: Są dwa wzory z symbolem PRZ. Pierwszy dotyczy przeniesienia na studia zaoczne, drugi — przeniesienia

internetowej Uniwersytetu.

jakie opłaty Cię czekają, sprawdź w dziekanacie studiów

na studia dzienne. Wybierz właściwy!
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PRZENIESIENIE NA WNS

Niestacjonarnych). Nie ma ustalonego wzoru podania

Z INNEJ UCZELNI

o przyjęcie na studia na WNS. Ogólne informacje o pisaniu
podań znajdziesz w dalszej części poradnika.

Studiujesz w innej szkole wyższej, a chcesz dołączyć do społeczności studentów WNS? Przeczytaj ,jak to zrobić.

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dowiesz się, na który semestr Cię przyjęto, jakie różnice pro-

Po pierwsze będzie Ci potrzebna pozytywna opinia dziekana wydziału, na którym studiujesz obecnie (lub kierownika

gramowe musisz nadrobić i do kiedy muszą być zaliczone.
Jeżeli w poprzedniej uczelni zaliczyłeś przedmioty, które na

podstawowej jednostki organizacyjnej S
prawdź
też § 16
uczelni, jeśli nie jest podzielona na

WNS będą prowadzone dopiero w następnych semestrach

wydziały). Innymi słowy bez zgody
władz Twojej obecnej szkoły — ani
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rusz! Kiedy ją zdobędziesz, napisz

— nie musisz już na nie chodzić. Dokładne informacje o różnicach i przedmiotach, których nie będziesz musiał powtarzać przekaże Ci zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych w Twoim instytucie.

podanie do właściwego prodziekana na WNS (jeśli
chcesz trafić na studia dzienne — Prodziekana ds. Kształcenia, jeśli interesują Cię studia zaoczne — Kierownika Studiów
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Indeks, legitymacja , karta
Co zrobić kiedy zginą?
Jak bardzo były przydatne dowiesz się dopiero gdy zginą. Co

kumentami. Pani w dziekanacie przybije pieczątkę na

robić? Po pierwsze: nie panikować. Po drugie: przeczytać jak
sobie z problemem poradzić.

Twoim ogłoszeniu (powieś je później na tablicy informacyjnej przy dziekanacie).

UTRATA LEGITYMACJI

Legitymacja powinna być gotowa w ciągu dwóch tygodni.
O dokładnym terminie jej wyrobienia dowiesz się w dziekanacie.

Jeśli legitymacja Ci się zgubiła, postaraj się pomyśleć gdzie
widziałeś ją po raz ostatni. Jeśli zginęła na WNS, spytaj na
portierni czy ktoś jej nie znalazł (każdego dnia ląduje ich tam
kilka). Jeśli została skradziona, albo nie udało się jej odnaleźć, musisz wyrobić nową.
Wyrabianie nowej legitymacji krok po kroku:
1. wpłać 25,50 zł za wydanie duplikatu legitymacji (możesz
to zrobić w kasie w rektoracie naprzeciwko WNS),
2. napisz podanie o wydanie nowej legitymacji (wzór LEG
dostępny na stronie samorządu studenckiego WNS,
www.rsswns.us.edu.pl, w zakładce „Dokumenty”),
3. napisz ogłoszenie o zaginięciu legitymacji studenckiej
(przykład ogłoszenia poniżej),

UTRATA INDEKSU
Pomyśl gdzie widziałeś go po raz ostatni, poszukaj, sprawdź
na portierni lub w dziekanacie czy ktoś go nie znalazł.
Oddałeś indeks po skończonej sesji, a nie możesz go znaleźć na półce? Sprawdź półki innych lat (mógł na którąś
z nich trafić przez przypadek). Jeśli to nie pomoże, spytaj
pani z dziekanatu czy nie wie gdzie mógł się podziać.
Zdarza się, że ktoś przez pomyłkę weźmie cudzy indeks. Jeśli
Twój zginął z półki, powiadom znajomych z roku i samorząd
studencki (jesteśmy w pokoju 36). Może akcja informacyjna
coś da i indeks się znajdzie. Poczekaj kilka dni. Indeksy zwykle się znajdują. Czasem w tak dziwnych miejscach jak podłoga uczelnianej toalety, ale jest szansa, że nie będziesz

4. zgłoś się do swojego dziekanatu z przygotowanymi do-

ZGINĘŁA LEGITYMACJA STUDENCKA
NUMER ALBUMU 123321
EWELINA WICHROWSKA
W PRZYPADKU JEJ ODNALEZIENIA PROSZĘ O KONTAKT
POD NUMEREM 123 344 344 LUB ZWRÓCENIE DO DZIEKANATU.
Ewelina Wichrowska
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na stronie 36) i dołącz do niego zdjęcie legitymacyjne,
3. kiedy dostaniesz nowy indeks, będziesz musiał uzupełnić
w nim wszystkie wpisy od początku studiów. Zrobisz to
na podstawie kart egzaminacyjnych z poprzednich lat.
Dostaniesz je w dziekanacie (i tam uzupełnisz indeks
— łącznie z datami i ocenami),
4. Teraz wybór należy do Ciebie. Jeśli chcesz, żeby w indeksie znalazły się podpisy prowadzących zajęcia, musisz do
każdego z nich pójść osobiście i poprosić o podpis (jeśli
prowadzący nie pracuje już na uczelni lub jest na urlopie,
wpis uzupełni dziekan). Jeśli nie zależy Ci na wpisach od
poszczególnych wykładowców, możesz zostawić indeks
w dziekanacie. Całość zostanie zaliczona przez dziekana.
UWAGA: Jeśli Twój indeks zginął w trakcie sesji i przez to
nie jesteś w stanie oddać go w ciągu tygodnia od jej zakończenia, poproś dziekana o przedłużenie sesji. Brak przedłużenia może spowodować skreślenie Cię z listy studentów.

UTRATA KARTY EGZAMINACYJNEJ
Jeśli zginęła Ci karta egzaminacyjna, poproś w swoim dziekanacie o wystawienie nowej. Konieczne może się okazać
napisanie podania (nie ma ustalonego wzoru. Jeśli będzie
potrzebne, pani w dziekanacie prawdopodobnie pozwoli Ci
napisać je na miejscu. O pisaniu podań możesz przeczytać
na stronie 36).

to naprawdę sporo pracy!

2. napisz podanie o wydanie duplikatu indeksu (nie ma
ustalonego wzoru. O pisaniu podań możesz przeczytać

Nie wyrzucaj go byle gdzie. Wyrobienie nowego indeksu

1. wpłać 6 zł za wydanie duplikatu indeksu (możesz to zrobić w kasie w rektoracie naprzeciwko WNS),

GDZIEŚ NA WNS, ZWRÓĆ GO DO DZIEKANATU!

Wyrabianie nowego indeksu krok po kroku:

CUDZY INDEKS LUB ZNAJDZIESZ CZYJŚ INDEKS

pracy.

JEŚLI PRZEZ POMYŁKĘ ZABIERZESZ Z DZIEKANATU

musiał wyrabiać nowego. Nie udało się? Czeka Cię trochę
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SESJA. Są tacy, który twierdzą, że to skrót znaczący „System

nie. Datę, w porozumieniu ze studentami, wyznacza wykła-

Eliminacji Studentów Jest Aktywny”. Być może. My wiemy,

dowca. Jego głos rozstrzyga sprawę, więc może się zdarzyć,

że każdy system da się obejść. Trzeba się tylko odrobinę po-

że termin nie będzie tym przez studentów wymarzonym.

starać i… dać dziekanowi szansę!

Jest jednak jedna ważna zasada: prowadzący nie mogą

Moment sprawdzenia wiadomości po całym semestrze lub,
w przypadku niektórych przedmiotów, nawet roku nauki by-

ustalić daty dwóch egzaminów na ten sam dzień (§19.8
w Regulaminie studiów).

wa trudny i wywołuje emocje. Żeby nie dać się zwariować

Na egzamin musisz przyjść. Twoja nieobecność równa się

musisz znać kilka podstawowych faktów dotyczących sesji.

ocenie niedostatecznej. Jeśli z jakichś ważnych przyczyn

Znajdziesz je poniżej.

nie udało Ci się dotrzeć, poproś o przywrócenie terminu. Jak

ZALICZENIA I EGZAMINY

to zrobić dowiesz się na stronie 27.

Warunki zaliczenia powinieneś poznać z początkiem seme-

„ZERÓWKA”

stru. Prowadzący ma obowiązek „E
gzamin
y i zalic
przedstawienia ich na pierw- to
zenia”

Jeśli egzaminator się zgodzi, możesz przystąpić do pierw-

szych zajęciach. Kiedy zbliża się

dowcy zależy czy będzie to „termin zerowy” czy po prostu

sesja pozostaje Ci je spełnić i zdo-

tytuł 4
w Regu
laminie stu
diów (§
19-27)

szego terminu jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Od wykła-

podejście do egzaminu przed wyznaczoną datą. Różnica jest

być wpis. Jeśli przedmiot kończy się egzaminem,

taka, że w przypadku „zerówki” nie dostaniesz do indeksu

zaliczenie z ćwiczeń musisz zdobyć przed pierwszym ter-

dwói jeśli przy zdawaniu powinie Ci się noga. Czasami wy-

minem. Jeżeli Ci się nie uda, nie będziesz mógł podejść do

kładowca zgadza się nie wpisywać żadnych ocen, które nie

egzaminu i dostaniesz dwóję.

zadowalają studentów. Żeby uniknąć przykrych niespo-

Jeśli nie udało Ci się zaliczyć ćwiczeń, masz prawo do zaliczenia ich w dodatkowym terminie. Jeśli przedmiot kończy

dzianek, spytaj prowadzącego czy na pewno nie będzie
wpisywał dwój na zerówce.

się egzaminem, termin zaliczenia powinien być wyznaczony

Możliwość przystąpienia do „zerówki” może być uzależniona

przed egzaminem poprawkowym. Jeśli nie – powinien

od dodatkowych warunków – na przykład bardzo dobrej oce-

„zmieścić się” w sesji poprawkowej. Regulamin studiów mó-

ny z ćwiczeń. Zależy to od decyzji wykładowcy.

wi, że dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu
kończącego się egzaminem przysługuje „za zgodą egzaminatora” (§19.5c). Na szczęście nie zdarza się, żeby wykładowca zgody odmówił. W praktyce prowadzący zwykle nie
wpisują dwój z ćwiczeń do indeksu, a do zaliczenia pozwalają podejść kilka razy.

DRUGI TERMIN
Mówią, że „jak się nie przewrócis, to się
nie naucys”. Każdy egzamin może skończyć się źle. Wtedy zostaje Ci drugi termin. Odbywa się w sesji poprawkowej,

Sprawd
ź też §
23
w regu
laminie
studiów

najwcześniej po czternastu dniach

Z wpisem z ćwiczeń możesz próbować swoich sił na egzami-
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od ogłoszenia wyników pierwszego. Czas ten można skrócić wyłącznie na pisemny wniosek studenta.

OCENA, DATA, PUNKTY
— BIUROKRACJI CIĄG DALSZY

UWAGA: Jeśli niezdany przez Ciebie egzamin miał formę
pisemną, masz prawo wglądu w swoją pracę w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników (§ 21.6a Regulaminu studiów).

Z wypełnionym indeksem i kartą możesz śmiało ruszać na

Jeśli za drugim razem nie udało ci się zdać egzaminu pozo-

zują, że braki w wiedzy da się nadrobić większą ilością szczę-

staje Ci prosić Dziekana o „komis”. Więcej o egzaminie ko-

ścia (i odwrotnie). Z tego miejsca gorąco polecamy Czytelni-

misyjnym przeczytasz na stronie 28.

kowi zdać się na wiedzę – limit szczęścia w życiu szkoda tra-

egzamin. No, prawie – przyda Ci się także trochę wiedzy i odrobina szczęścia. Wieloletnie doświadczenia studentów wska-

cić na egzaminy.
UWAGA: Jeśli wykładowca zachowuje się wobec Ciebie
lub grupy nie fair, nie jesteś zupełnie bez szans. W spra-

W zależności od kombinacji fartu i wiadomości, Twoja ocena

wach egzaminów i zaliczeń masz prawo odwołać się do

po wyjściu z egzaminu może być bardzo różna. Niezależnie

Dziekana (§ 21.5 Regulaminu studiów).

od niej czeka Cię jednak kolejna dawka uczelnianej biurokra-

JAK WYPEŁNIĆ KARTĘ I INDEKS?

cji. Pierwsza sprawa to wpisanie daty. Przy egzaminach ust-

Pod koniec każdego semestru dostaniesz „Kartę okreso-

nych zwykle wpisuje się ją jeszcze przed wejściem, przy pi-

wych osiągnięć studenta” (czyli dla wszystkich na WNS po

semnych – podczas wpisów przed oddaniem indeksu prowa-

prostu „kartę”). W jej rubrykach znajdziesz nazwy przedmio-

dzącemu. Wpisz datę karcie i w indeksie. Nie wpisuj sam

tów, które pilnie studiowałeś przez ostatnie pół roku. Jeśli

oceny (chyba, że wykładowca wyraźnie o to poprosi). Stop-

nie zostały wcześniej wydrukowane, do karty musisz wpisać

nie prowadzący zwykle wpisują sami, ale rzadko do końca,

imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia wraz z ich

bo trzeba je wpisać kilka

stopniami / tytułami naukowymi. Jeżeli będzie miejsce tylko

razy i na kilka sposobów.

na jedno nazwisko – wpisz egzaminatora.

To znaczy, że może Ci
zostać do wpisania: oce-

Kiedy poradzisz sobie z kartą, wypełnij indeks. Przedmioty
wpisz w tej samej kolejności, w jakiej są ułożone na karcie.

na słownie, ocena cyfrą,

kładkę – punkty ECTS.

UWAGA: Jeśli przy wpisywaniu oceny do indeksu błąd

belce po prawej. Punkty

popełnił wykładowca (np. wpisał się w rubryce z innego
przedmiotu, wpisał złą ocenę), rubrykę z błędnym wpisem

są wypisane przy każdym

anulowano”. Poproś też prowadzącego o wpisanie się do
indeksu jeszcze raz, we właściwym miejscu.

5,0

A

DOBRY PLUS

4,5

B

DOBRY

4,0

C

DOSTATECZNY PLUS

3,5

D

DOSTATECZNY

3,0

E

NIEDOSTATECZNY

2,0

FX

2,0

F

ocena literowa i na do-

UWAGA: Nie używaj korektora! Jeśli pomyliłeś się wypisując indeks weź linijkę i wyraźnie przekreśl błędny tekst.

przekreśl, a w dziekanacie poproś o wbicie pieczątki „wpis

BARDZO DOBRY

(Z PIERWSZEGO TERMINU)

Oceny znajdziesz w ta- NIEDOSTATECZNY
(Z DRUGIEGO TERMINU LUB
EGZAMINU KOMISYJNEGO)

przedmiocie na karcie egzaminacyjnej (bywa, że trzeba je na niej
jeszcze raz przepisać). W indeksie wpisuje się je w ostatniej
kolumnie (po prawej stronie). Zasada jest taka, że wpisuje się
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W semestrze zimowym kończy się 15 marca, a w letnim 25 wrze-
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5

Bdb
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10

podpis

20.01.2
010
4,5

4(db)
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18.01.20
10

20.01.2
010

podpis

30

indeksu
na osoba, możesz wpisać je w jednym wierszu.

Sesyjno-egzaminacyjny karnawał trafia się aż dwa razy w roku.

30

cie egzaminacyjnej. Przepisz ją do
Wpisz tytuł, imię i nazwisko osoby prowadzącej
zajęcia. Jeżeli wykłady i ćwiczenia prowadzi jed-

ODDAWANIE INDEKSU

30

znajdziesz na kar-

Liczbę godzin

się od niego nieznacznie różnić.

Kolejność wpisywania przedmiotów powinna
być taka sama, jak na karcie egzaminacyjnej.

nej karty i indeksu. Zarówno Twój indeks, jak i karta mogą

30

Żeby ułatwić Ci zadanie, zamieściliśmy obok wzór wypełnio-

30

„mieć z czego” wpisać normalną ocenę robią egzamin.

Data zaliczenia nie może

„zal” często wpisują za samą obecność na zajęciach, a żeby

być późniejsza niż egzaminu

dostaniesz. W zasadzie nie ma na co narzekać, bo prowadzący

Datę wpisz sam przed oddaniem indeksu wykładowcy.

to sprzeczne z Regulaminem studiów, ale prawdopodobnie

rej zaliczasz przedmiot.

nych i seminariów dyplomowych. To znaczy nie możesz, bo

Ocenę wpisze osoba, u któ-

Tak bywa zwłaszcza w przypadku wykładów monograficz-

data

Oprócz konkretnej oceny możesz też dostać zaliczenie (zal).

ocena

dwóję. Wtedy wpisujesz zero „0”).

ćwiczenia

dostajesz tą samą ilość punktów ECTS (chyba, że dostałeś

wykłady

niach wpisz A/0, D/0 itp.). Niezależnie od uzyskanej oceny

Egzamin
ocena
data
cyfra
słownie

wykładzie. Ćwiczenia do niego mają wartość „0” (przy ćwicze-

Zaliczenie

składa się z wykładów i ćwiczeń, wszystkie punkty wpisz przy

Liczba godzin

tam ocenę literową i punkty (np. A/4, C/2). Jeśli przedmiot

W rubryce ECTS wpisz ocenę
literową oraz liczbę punktów,
przyznawaną za przedmiot
(ich ilość podana jest na karcie).
Jeśli przedmiot składa się
z wykładów i ćwiczeń, wszystkie
punkty wpisz przy ocenie
z wykładu.
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Technologia informacyjna
Mgr Ilona Neffe

Prawo mediów

RADA: oddaj swój indeks jak tylko dostaniesz ostatni wpis
– nie trać młodości pod drzwiami dziekanatu!

Dr F. Szpor

będzie trzeba czekać, ale kolejka będzie mniejsza.

Nauka o polityce

przyjść na około dwie godziny przed otwarciem – wtedy też

Dr B. Podsiadło

ne) czekanie w kolejce. Żeby go uniknąć możesz spróbować

Nauka o polityce

Cię dłuuuuugie (czasem kilkugodzinne i całkowicie bezowoc-

Prof. dr hab. S. Wróbel

Jeśli będziesz chciał oddać indeks w ostatniej chwili, czeka

wykładającego

od zakończenia sesji.

Nazwa przedmiotu

na zaniesienie Paniom z dziekanatu indeksu masz jeszcze 7 dni

Nazwisko

nia i złożyć indeks z kartą w dziekanacie. No, tak naprawdę

JAK WYPEŁNIĆ INDEKS — PRZYKŁAD

śnia. Do tego czasu musisz zdobyć wszystkie wymagane zalicze-
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Prawo mediów
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Mgr Ilona Neffe 4,5

Prof. dr hab. S.
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Prowadzący/a
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2010
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2010
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XXX XXXXX XXX

5
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2010
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2010
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cyfra słownie
5
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20.01.
2010

data

Zaliczenie

cyfra słownie

ocena
data

XXXX

podpis

Egzamin poprawkowy

XXXX XXX XXXXX XXX

podpis

od zamieszczonych wzorów.

UWAGA: Twoja karta egzaminacyjna i indeks mogą się nieco różnić

marnujesz czas, w którym inni mogliby załatwić swoje sprawy.

Wypisując wszystkie daty, punkty i oceny w dziekanacie

WSZYSTKIE RUBRYKI W INDEKSIE I NA KARCIE!

PRZED ODDANIEM DO DZIEKANATU UZUPEŁNIJ

Technologia informacyjna

30

wykłady ćwiczenia

Nauka o polityce

Nazwa przedmiotu

godzin

Rodzaj zajęć/ilość

porad zamieszczonych na poprzedniej stronie
(przykład wypełnienia indeksu)

Wypełniając kartę egzaminacyjną stosuj się do

JAK WYPEŁNIĆ KARTĘ — PRZYKŁAD
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Nie każda sesja będzie przebiegać tak, jak sobie wymarzysz.

sesji w terminie i prosić, żeby przyjrzał się Twojej sprawie

Prędzej czy później mogą się pojawić trudności. Doświadczenie uczy, że najlepszym sposobem radzenia sobie

jeszcze raz. Jeśli się nie uda, a jesteś pewien, że na przedłużenie zasługujesz, możesz zgłosić się do samorządu stu-

z problemami jest ich unikanie. Jeśli ten sposób zawiedzie,
przeczytaj resztę tego rozdziału.

denckiego — spróbujemy pomóc (pokój 36).

PRZEDŁUŻENIE SESJI
Byłeś chory? Wykładowca wyjechał na safari?
Zaraz przed oddaniem indeksu zginęła Ci karta i musisz zdobyć wszystkie wpisy po raz
drugi? Odpowiedzią na te i podobne problemy jest przedłużenie sesji. Pozwoli Ci ono na

Dziekan nie ma obowiązku przedłużenia Ci sesji. Każde
przedłużenie to jego swobodna decyzja. Oczywiście na
naszym Wydziale Dziekan zawsze stara się stanąć po stronie

Sprawd
studenta, ale musisz dać mu na to szansę pisząc senź też §
19.9
w regu
sowne uzasadnienie swojej prośby. Historia zna przylaminie
padki, kiedy studenci motywowali nieskończenie sesji
studiów

uzupełnienie braków w indeksie i uratuje przed skreśleniem
z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru w terminie.

w terminie „oglądaniem meczu”. Innymi słowy okazywali
Dziekanowi zupełny brak szacunku. Nie zdziw się, jeśli po

takim uzasadnieniu dostaniesz odpowiedź odmowną. Dzie-

Jak to działa? Jeśli widzisz, że nie zdobędziesz wszystkich

kan też był studentem i wie jak bywa, ale wykaż się chociaż odrobiną taktu i ...NIE DRAŻNIJ DZIEKANA:)

zaliczeń przed końcem sesji poprawkowej (15 marca /
25 września), wrzuć do skrzynki na drzwiach swojego dzie-

PRZEDŁUŻENIE SESJI PO RAZ DRUGI

kanatu podanie o przedłużenie sesji. Znajdziesz je na stronie

Tu sprawa troszkę się komplikuje. Generalnie im dalej od

samorządu studenckiego WNS (www.rsswns.us.edu.pl)

końca sesji, tym trudniej ją rozciągać kolejnymi przedłuże-

w zakładce „Dokumenty” (ma oznaczenie PS).

niami. Wzór pisma pozostaje bez zmian, ale po drugie prze-

UWAGA: Wzory podań przygotowane są w dwóch wer-

dłużenie trzeba się udać do dziekana osobiście. Musisz go
przekonać, że nie udało Ci się skończyć sesji z przyczyn nie-

sjach – dla studentów studiów dziennych (do Prodziekana
ds. Kształcenia) i dla studentów studiów zaocznych (do
Kierownika Studiów Niestacjonarnych). Wybierz odpowiednią dla siebie.
Po kilku dniach przyjdź po odpowiedź do dziekanatu. (Dziekan
ma sporo pracy pod koniec sesji — daj mu szansę na przeczytanie Twojego podania). Jeśli dostałeś przedłużenie sesji,
Pani w dziekanacie wbije Ci na kartę pieczątkę o „wpisie na
następny semestr pod warunkiem uzupełnienia zaległości”
do dnia, o który prosiłeś w podaniu… albo innego — zależnie
od decyzji dziekana. Z pieczątką w karcie możesz już ruszyć

zależnych od siebie (niedające się przezwyciężyć lenistwo
odpada). Przygotuj się na dłuuuuugie czekanie w kolejce,
albo przyjdź na godzinę, dwie przed dyżurem.

PRZYWRÓCENIE TERMINU EGZAMINU
Jeśli z jakiegoś ważnego powodu nie udało Ci się przystąpić
do egzaminu, możesz prosić o przy- S
prawdź
też § 19
wrócenie terminu. Jeśli się uda,
.8b
będziesz mógł zdawać jeszcze raz
i nie dostaniesz dwói za niepoja-

w regu

laminie
studiów

wienie się na egzaminie.

nadrabiać zaległości. Może się zdarzyć, że czasu na ich uzu-

Najlepiej załatwić tę sprawę samemu z prowadzącym zaję-

pełnienie będziesz miał mniej, niż byś chciał, ale trudno

cia. Jeśli się nie uda, zostanie Ci złożenie pisma w dziekanacie (studenci dzienni) lub osobiście Kierownikowi Studiów

— trzeba zabrać się do pracy!
Jeśli dziekan odrzuci Twoją prośbę, możesz spróbować iść
na jego dyżur osobiście, wyjaśnić dlaczego nie skończyłeś

Niestacjonarnych (studenci zaoczni). Jest to podanie o przywrócenie terminu (PTE) dostępne na stronie samorządu stu-
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denckiego (www.rsswns.us.edu.pl) w zakładce „Dokumenty”.

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez dzieka-

Jeśli dostaniesz pozytywną odpowiedź, Pani w dziekanacie
wbije Ci pieczątkę na karcie i będziesz mógł zdawać ponow-

na. W jej skład wchodzą: dziekan, egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin (osoba ta nie może być prze-

nie. Jeśli nie było Cię na pierwszym terminie, możesz przyjść
na poprawkowy. Jeśli nie było Cię na poprawkowym, musisz

wodniczącym komisji) oraz drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem. Możesz również poprosić o obec-

umówić się z prowadzącym na dodatkowy termin (na przykład na jego dyżurze).

ność w komisji członka samorządu studenckiego i opiekuna
Twojego roku (lub grupy).

Zależnie od powodu Twojej nieobecności, o przywrócenie

POWTARZANIE PRZEDMIOTU

terminu możesz prosić po egzaminie, albo jeszcze przed
nim. Jeśli nie możesz przyjść na egzamin z powodu zdawania czegoś na drugim kierunku, najlepiej zrobisz załatwiając
sprawę wcześniej. Jeśli termin egzaminu już minął, powinieneś zgłosić się do egzaminatora lub złożyć podanie w ciągu
tygodnia od ustania przyczyny uniemożliwiającej Ci zdawanie.

Jeśli nie udało Ci się zaliczyć któregoś
przedmiotu, możesz wziąć z niego
warunek. Przedmiot będziesz musiał
powtórzyć na następnym roku, ale

Sprawd
ź też §
25
w regu
laminie
studiów

nie zostaniesz skreślony z listy studentów i w kolejnym semestrze będziesz chodzić

Z jakiego powodu można nie przyjść na egzamin? Na egza-

na zajęcia ze swoją grupą.

miny należy przychodzić. Jeżeli Cię nie było, lepiej jeśli miałeś ważny powód. Ani dziekan ani egzaminator nie musi

Powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis na kolejny se-

przywrócić Ci terminu (więc lepiej gdy nie było Cię z powodu choroby lub egzaminu na drugim kierunku, niż z powodu
otwarcia nowego klubu). Jeśli naprawdę nie mogło Cię być

mestr kosztuje. W roku akademickim 2010/2011 – 300zł.
Wysokość opłaty reguluje wydawane co roku zarządzenie
Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne.

do samorządu studenckiego (pokój 36). Może uda nam się

Warunek możesz wziąć tylko wtedy, kiedy nie zaliczyłeś
podczas sesji jednego przedmiotu. Jeśli nie udało Ci się zali-

pomóc.

czyć dwóch lub więcej, zostaje Ci powtarzanie semestru.

na egzaminie, a nie udało Ci się przywrócić terminu, zgłoś się

EGZAMIN KOMISYJNY
Masz prawo do dwukrotnego podejścia do egzaminu. Jeśli egzamin poprawkowy skończył się dla Ciebie

Wniosek o powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis na
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dwóją, ostatnią deską ratunku jest

następny semestr (WAR) znajdziesz na stronie samorządu
studenckiego (www.rsswns.us.edu.pl – zakładka „Dokumenty”).
Po wypełnieniu złóż go w swoim dziekanacie.

egzamin komisyjny. Wniosek o dopuszczenie Cię do niego musisz złożyć w ciągu pięciu dni

UWAGA: Powtarzanie przedmiotu przysługuje studentom, którzy zaliczyli przynajmniej pierwszy semestr studiów. Osobom na pierwszym semestrze — tylko w wyjąt-

roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu po-

kowych przypadkach.

prawkowego. „Komis” nie jest trzecim terminem egzaminu i
nie przysługuje Ci „automatycznie” po oblaniu po raz drugi.

UWAGA: Postaraj uniknąć powtarzania przedmiotu na

Swoje podanie (wzór KOM dostępny na stronie samorządu
studenckiego, www.rsswns.us.edu.pl – zakładka „Dokumenty”)

ostatnim semestrze swoich studiów — brak zaliczenia

przed złożeniem do dziekanatu musisz dobrze uzasadnić.

nie pozwoli Ci na skończenie nauki w terminie i zmusi
do powtarzania semestru.

28

Sesja
Rozwiązywanie problemów
POWTARZANIE SEMESTRU

Wniosek o skierowanie na powtarzanie semestru oznaczony

Powtarzanie semestru to dość kosztowna sprawa, więc nale-

skrótem SEM, znajdziesz na stronie samorządu studenckiego (www.rsswns.us.edu.pl) w zakładce „Dokumenty”. Złóż go

ży go unikać. Jeśli podczas sesji nie udało Ci się zaliczyć
dwóch lub większej ilości przedmiotów, jest to jednak jedyna droga, żeby pozostać na studiach.
W roku akademickim 2010/2011 powtarzanie semestru kosztowało tyle samo, co semestr studiów niestacjonarnych

w swoim dziekanacie osobiście.
UWAGA: Powtarzając semestr nie musisz chodzić na
wszystkie przedmioty. Zgodnie z Regulaminem studiów
w Uniwersytecie Śląskim „w przypadku powtarzania przez

(np. II rok politologii – 1600zł). Wysokość opłaty reguluje

studenta semestru przedmioty, z których student uprzednio

wydawane co roku zarządzenie Rektora UŚ w sprawie wyso-

uzyskał ocenę pozytywną bądź zaliczył je w inny przewidzia-

kości opłat za usługi edukacyjne.

ny regulaminem sposób, uważa się za zaliczone” (§25.9).

Semestr możesz powtarzać dwukrotnie na studiach pierw-

UWAGA: Powtarzanie semestru przysługuje studentom,
którzy zaliczyli przynajmniej pierwszy semestr studiów.

szego stopnia (licencjackich), tylko raz na studiach drugiego
stopnia (magisterskich uzupełniających) i trzy razy na jednolitych studiach magisterskich.

Osobom na pierwszym semestrze – tylko w wyjątkowych
przypadkach.

UWAGA: Każde niezaliczenie przedmiotu powtarzanego
traktowane jest jako wykorzystanie powtarzania semestru.
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Praca dyplomowa
Od wyboru promotora do obrony
Praca dyplomowa jest zwieńczeniem studiów. To często

temat będzie zbyt łatwy – nie nauczysz się wiele, a i na tych,

pierwsza prawdziwa praca naukowa, którą student może
opatrzyć własnym nazwiskiem. Pisząc ją będziesz miał szan-

którzy będą Cię oceniać nie zrobisz wrażenia. Pracę piszesz
samodzielnie i samodzielnie będziesz robić badania. Nie wy-

sę zająć się na poważnie tym, co z tematyki studiów najbardziej Cię interesowało.

bieraj tematu, jeśli z badaniami nie poradzisz sobie sam
(nawet pracując za dwóch). Jeśli będziesz musiał wyjechać

WYBÓR PROMOTORA

w teren, pomyśl jak sfinansować tę wyprawę. Nie, nie rezygnuj z dobrych pomysłów. Po prostu przygotuj się dobrze do

Zanim zaczniesz pisać, staniesz przed koniecznością wyboru
promotora. To ważna rzecz. Promotor znający się dobrze na

ich realizacji!

tematyce, którą chcesz podjąć pomoże Ci stworzyć dobrą

PRACA – ZANIM ZACZNIESZ

pracę. Podpowie po jakie książki sięgnąć, jakie metody badań
wybrać, jak uniknąć błędów i „wywarzania otwartych drzwi”.

O tym jak napisać pracę dowiesz się więcej od swojego promotora. Możesz też korzystać z poradników. Pamiętaj jed-

Przed wyborem promotora pomyśl nie tylko o czym chcesz
pisać, ale też jaki masz styl pracy. W zależności od Twoich
oczekiwań, kto inny okaże się „idealnym promotorem”.

nak, że promotor ma ostatni głos – nie kłóć się z nim, że „w książce przypisy wyglądały inaczej”.
Na początku bardzo przyda Ci się spisanie planu pracy i przy-

Chcesz pracować własnym tempem do opiekuna zgłaszając
się tylko jeśli naprawdę potrzebujesz pomocy? A może wo-

gotowanie listy źródeł, z których chcesz skorzystać (książek,
czasopism, materiałów w archiwach itp.). Plan będzie w przej-

lisz, żeby wykładowca zmuszał Cię do systematycznego

rzysty sposób prezentować układ Twojej pracy i przyda się

przynoszenia kolejnych rozdziałów? Od odpowiedzi na te

kiedy będzie trzeba sprawdzić o czym pisać w następnej części.

pytania zależy, z którym promotorem będzie Ci się lepiej
współpracowało. Spytaj kolegów ze starszego rocznika, jak
różni wykładowcy prowadzą seminaria.

TEMAT PRACY
Choć temat pracy zwykle możesz wybrać samodzielnie, lepiej gdy mieści się on w kręgu zainteresowań wykładowcy.
Żeby uniknąć problemów, jeszcze przed zapisami na seminaria spytaj prowadzącego czy zgodzi się na Twoją propozycję. Temat pracy jest bardzo ważny. Wybierając go pomyśl
o swoich zainteresowaniach, o swojej karierze zawodowej
i możliwościach (także finansowych).

Wstęp i zakończenie napisz na samym końcu. Dzięki temu
nie będziesz musiał ich pisać na nowo, jeśli w trakcie pracy
zmieniłeś niektóre założenia, rozdziały itp.

PISANIE PRACY
Twoja praca powinna mieć format A4 (21 x 29,7cm). Przyjmuje się, że minimalna objętość tekstu (bez obrazków, aneksów, bibliografii itp.) to w przypadku prac licencjackich ok. 50,
a magisterskich – ok. 80 stron. Tak naprawdę najważniejsze
jest wyczerpanie tematu, a nie to czy praca jest gruba czy
cienka. Są promotorzy, którzy nie chcą słyszeć o opasłych,
kilkusetstronicowych tomiszczach. Liczy się selekcja mate-

To ważne, żeby praca dawała satysfakcję. Nie pisz o czymś

riału, a nie „lanie wody”. Postaraj się, żeby poszczególne

co Cię nie obchodzi, za to pomyśl czym chcesz się zająć po

części pracy miały mniej więcej równe proporcje. Prace dy-

studiach. Podczas pisania naprawdę sporo się nauczysz. Jeśli

plomowe pisane są zwykle czcionką Times New Roman,

wybierzesz temat myśląc o przyszłej pracy, zdobyta wiedza
Ci się przyda. Pamiętaj, że każdy musi znać swoje możliwo-

Arialem lub Verendą o rozmiarze 12 punktów (przypisy,
podpisy pod ilustracjami itp. – 10 pkt.). Tekst powinien być

ści. Jeśli wybierzesz bardzo trudny temat, będzie Ci trudno
nie tylko napisać dobrze, ale w ogóle skończyć pracę. Jeżeli

wyjustowany (wyrównany do obu marginesów), a pomiędzy kolejnymi wierszami należy ustawić interlinię 1,5.

31

Praca dyplomowa
Od wyboru promotora do obrony
Ilustracje, tabele, zdjęcia, wykresy i podobne materiały mo-

potwierdzenie wpłaty 60 zł za wystawienie dyplomu

żesz zamieścić w środku pracy lub na końcu w formie aneksu.
Praca powinna mieć spis treści, a także spisy tabel i ilustra-

(pieniądze możesz wpłacić w kasie w rektoracie).
Za dodatkową opłatą możesz także uzyskać odpis dyplo-

cji, jeśli się w niej znalazły. Nie zapomnij też o numerach
stron (zwykle w prawym dolnym rogu). Pierwsza i druga

mu w języku angielskim.

strona pracy musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 68 z dnia 11 sierpnia 2010 r.

Kiedy będziesz oddawał pracę, Pani w dziekanacie spyta Cię
też o nazwiska recenzenta, przewodniczącego komisji
i datę Twojej obrony.

Wzór zamieszczamy na stronie obok.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

WYDRUK PRACY I ZŁOŻENIE JEJ
W DZIEKANACIE

ODDANIA PRACY

Zanim wydrukujesz pracę, sprawdź czy tekst gdzieś się nie

Pracę powinieneś oddać najpóźniej 30 czerwca. Jeśli z ważnego powodu Ci się nie udało, poproś Dziekana o przedłuże-

„rozjechał” a nagłówki, przypisy, ilustracje i cała reszta są

nie terminu. Wyjazd na wymianę studencką, długotrwałe

bez zarzutu. To też jest oceniane.

badania, przeciągająca się choroba, wyjazd promotora — po-

Jeśli promotorowi lub recenzentowi chcesz wręczyć pracę
w twardej oprawie, musisz przed jej wydrukowaniem dodać
ok. 1 cm marginesu z lewej strony.
Praca musi być wydrukowana w trzech egzemplarzach.
Po jednym dla promotora i recenzenta (w twardej lub miękkiej oprawie, zadrukowane dwu- lub jednostronnie, zależnie
od ich prośby) i jednym, który złożysz w dziekanacie.
Ten ostatni powinien być wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę lub zbindowany. Dołącz do niego
opisaną imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu płytę CD
z pracą w formacie .doc lub .pdf (w jednym pliku). Dodatkowo ten egzemplarz przed złożeniem musi być podpisany

wody mogą być różne. Ważne, żebyś swoje spóźnienie umiał
usprawiedliwić.
Wzór podania w sprawie przedłużenia
terminu złożenia pracy dyplomowej
znajdziesz na stronie samorządu stu-
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denckiego (www.rsswns.us.edu.pl).
Ma oznaczenie DYP.
Prośbę o przedłużenie musi poprzeć Twój promotor. Bez jego
podpisu na podaniu nie masz szans na pozytywną odpowiedź dziekana.

przez promotora z datą przyjęcia pracy, a także opatrzony

UWAGA: Twój egzamin dyplomowy musi się odbyć do
końca grudnia, a jeśli byłeś na praktyce za granicą lub na
zagranicznej wymianie studentów — w ciągu 6 miesięcy

pieczątką i podpisem dyrektora instytutu lub któregoś

od daty powrotu (§ 32.3 Regulaminu studiów).

z jego zastępców.

REAKTYWACJA NA DZIEŃ OBRONY

UWAGA: Pracę dyplomową powinieneś złożyć w dziekanacie najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną. W innym

Jeśli skreślono Cię z listy studentów z powodu nieoddania

wypadku możesz mieć problemy z jej oddaniem.

pracy dyplomowej, a zaliczyłeś wszystkie przedmioty na
studiach (razem z ostatnim semestrem seminarium magi-

Oprócz pracy musisz jeszcze złożyć:
indeks wraz z kartą zaliczeniową z ostatniego semestru,
4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (powiedz fotografowi,
że do dyplomu – będzie wiedział),

sterskiego) i po sesji oddałeś indeks do dziekanatu, możesz
za darmo reaktywować się na dzień obrony. O reaktywacji
na dzień obrony przeczytaj na stronie 35.
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Data

Podpis autora pracy

Oświadczenie autora pracy
Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie
samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przestawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Słowa kluczowe:………………………………………………………..……………………………………………………
( max 5)

jest ciągle aktualny.

w swoim dziekanacie, czy zamieszczony przez nas wzór

UWAGA: Zanim wydrukujesz 1 i 2 stronę pracy, możesz upewnić się

MIEJSCE I ROK WYKONANIA PRACY

IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA

PRACA DYPLOMOWA
( MAGISTERSKA / LICENCJACKA / INŻYNIERSKA ) *

TYTUŁ PRACY

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ
NR ALBUMU

NAZWA JEDNOSTKI

Praca dyplomowa
Od wyboru promotora do obrony
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Reaktywacja
Jak wrócić w szeregi studentów?

Reaktywacja
Jak wrócić w szeregi studentów?
Przerwałeś studia na naszej Alma Mater? Nic straconego. Jeśli

gramowych było sporo, możliwe że dostaniesz propozycję

zaliczyłeś przynajmniej pierwszy rok, możesz wstąpić ponownie w szeregi studentów WNS. Decyzję o przyjęciu Cię na studia

powrotu na niższy semestr.

podejmie Prodziekan ds. Kształcenia (jeśli studiowałeś na studiach dziennych) lub Kierownik Studiów Niestacjonarnych (jeżeli
studiowałeś zaocznie). Musisz się do niego zwrócić w ciągu pięciu lat od ostatniego dnia semestru, którego nie zaliczyłeś.

UWAGA: Do zaliczonych przez Ciebie semestrów nie wlicza
się zaliczonych warunkowo
Po reaktywacji możesz tylko raz wziąć warunek lub powtórzyć semestr.

REAKTYWACJA

Jeśli studiowałeś na jednolitych stu-

PO PRZERWANIU STUDIÓW

diach magisterskich, po reaktywacji

Jeśli zostałeś skreślony przed zaliczeniem wszystkich przed-

„spadniesz” na licencjat (chyba że
masz ukończone inne studia licen-

miotów na studiach, nie możesz reaktywować się wcześniej

cjackie lub magisterskie).

niż po upływie jednego semestru.
Jeżeli od przerwania przez Ciebie studiów zmienił się ich program, będziesz
musiał nadrobić różnice w siatce za-

Sprawd
ź też §
27.1
w regu
laminie
studiów

Sprawd
ź też §
36
w regu
laminie
studiów

Jeśli od ostatniego dnia semestru, którego nie zaliczyłeś minęło więcej niż pięć lat, możesz złożyć podanie o reaktywację,
jednak zgodzić się na nią musi Rektor. Zgadza się rzadko.

REAKTYWACJA NA DZIEŃ OBRONY

jęć. Ich wykaz przygotuje dla Ciebie
dyrektor ds. dydaktycznych w instytu-

Jeżeli z listy studentów zostałeś skreślony po zaliczeniu

cie prowadzącym Twój kierunek. Listę będziesz mógł odebrać

wszystkich przedmiotów na ostatnim roku (łącznie z ostat-

w swoim dziekanacie przy zapisie na studia.

nim semestrem seminarium dyplomowego) i oddaniu indek-

UWAGA: Zanim złożysz podanie o reaktywację, poproś
dyrektora ds. dydaktycznych w instytucie prowadzącym
Twój kierunek o sprawdzenie jak dużo różnic musisz nadrobić. Jeśli program mocno się zmienił, może się okazać,

su w dziekanacie, możesz reaktywować się na dzień obrony
pracy dyplomowej. Reaktywacja na dzień obrony jest bezpłatna i nie musisz na nią czekać do następnego semestru
(w przeciwieństwie do „zwykłego” powrotu na studia).

że łatwiej będzie Ci rozpocząć studia od nowa.

Najpierw oddajesz pracę promotorowi, który składa na niej

Żeby wrócić w szeregi studentów, napisz podanie o ponow-

swój podpis (zwykle proponując termin obrony i recenzenta).
Następnie idziesz do dyrektora ds. kształcenia w swoim insty-

ne przyjęcie i złóż je w dziekanacie swojego kierunku. Wzór
podania (REA) znajdziesz na stronie samorządu studenckiego
(www.rsswns.us.edu.pl) w zakładce „Dokumenty”. Jeśli nie

tucie, który składa swój podpis, pieczątkę i formalnie wyznacza recenzenta oraz termin obrony.

zostawiłeś indeksu w dziekanacie, przyjdź z nim.

Teraz możesz złożyć w dziekanacie podanie o ponowne przy-

Za ponowne przyjęcie musisz wnieść opłatę (spytaj o jej dokład-

jęcie na studia. Wzór podania (REA2) znajdziesz na stronie
samorządu studenckiego (www.rsswns.us.edu.pl)

ną wysokość w dziekanacie, ale przygotuj się na spory wydatek
równy kosztowi jednego semestru studiów zaocznych).
Dziekan wpisze Cię na semestr nie późniejszy niż następny po
tym, który zaliczyłeś jako ostatni (jeśli skreślono cię z 5 semestru
możesz być przyjęty najwyżej na 5 semestr). Jeśli różnic pro-

UWAGA: Na studia możesz zostać ponownie przyjęty tylko raz. Za drugim razem musiałbyś przekonać Rektora,
a to może być trudniejsze.
Możesz też przeczytać rozdział „Praca dyplomowa” (s. 30-33)
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Podania i inne pisma
Jak przetrwać zderzenie z biurokracją?

Podania i inne pisma
Jak przetrwać zderzenie z biurokracją?
Od podań, wniosków, oświadczeń i podobnych dokumentów

urzędniczego żargonu. Nie przydasz nim dokumentowi po-

nie uciekniesz. Może nie dziś i nie jutro, ale w końcu zderzysz się
z biurokracją. Dobre pismo to szansa, na wyjście z tego zderze-

wagi, a utrudnisz zrozumienie treści. Postaraj się dobrze
uargumentować swoje pismo — dzięki temu osobie „po dru-

nia obronną ręką.

giej stronie biurka” łatwiej będzie się z Tobą zgodzić… lub
trudniej będzie jej odmówić. W obu przypadkach wyjdzie na

„BIUROKRATYCZNE ABC”
Zanim zaczniesz, musisz wiedzieć co, dlaczego i do kogo
chcesz napisać. Te trzy rzeczy muszą z Twojego pisma jasno
wynikać. Pisz precyzyjnym językiem. Staraj się nie używać

Adam Bierski
ul. Klonowa 21/1
12-123 Podlese Małe

Twoje, więc dbaj o siłę argumentów. Dostosuj te wskazówki
do sprawy — podania o wydanie nowej legitymacji nie musisz bogato uzasadniać, odwołanie od skreślenia z listy studentów już tak.

Katowice, dn. 12 grudnia 2010 r.

PISMO URZĘDOWE
ELEMENTY I ICH UKŁAD NA STRONIE
Nagłówek. Tu wpisujesz swoje dane kontaktowe
i inne, które pozwolą Cię zidentyfikować (na przykład
nr indeksu, nr abonenta itp.) — w zależności od sprawy.

Prodziek an ds. Kszt ałcenia
Dr hab. Mar ek J achim owski

W prawym rogu wpisz aktualną datę i miejsce złożenia pisma (lub jego napisania — jeśli wyślesz pocztą).
Napisz, do kogo kierujesz podanie. To pismo urzędowe,
ważniejsze jest wskazanie stanowiska niż konkretnej osoby.

Dot.: pozwolenia na indywidualny tok studiów (ITS)
Zgodnie z §10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim zwracam się do Pana
z uprzejmą prośbą o pozwolenie mi na indywidualny tok studiów na kierunku socjologia,
specjalność socjologia reklamy i komunikacja społeczna.
Jestem studentem drugiego roku studiów pierwszego stopnia. Na swojej specjalności
osiągnąłem jedną z najwyższych średnich ocen (4,85). Indywidualny tok studiów pozwoli mi na

W kilku słowach streść czego dotyczy Twoje pismo.
Przedstaw swoją prośbę, żądanie, wniosek, wyjaśnienie (to czego dotyczy pismo) w pierwszym akapicie.
W kolejnych je uzasadnij.

pełniejsze realizowanie moich zainteresowań naukowych i wykorzystanie szansy zdobywania

Przeczytaj co napisałeś! Skierowane do dziekana

wiedzy, jaką są studia na Wydziale Nauk Społecznych.

„proszę o wznowienie studiów” znaczy, że to on ma

W ramach ITS chciałbym studiować przedmioty nieobjęte planem studiów na mojej
specjalności. W szczególności mam nadzieję na możliwość uczestnictwa w zajęciach dotyczących współczesnych systemów politycznych i historii Śląska, która od czasów licealnych jest

jeszcze raz studiować. „Proszę o pozwolenie mi na
wznowienie studiów” brzmi sensowniej.

moją pasją.
Mając nadzieję na Pańską zgodę w sprawie indywidualnej organizacji studiów proszę
o wyznaczenie na mojego opiekuna naukowego dr hab. Tomasza Nawrockiego. Pan profesor

Z wyrazami szacunku

z wyrazami szacunku, pozostaję z szacunkiem) i podpisz się na swoim piśmie.

Adam Bierski

Jeśli treść pisma tego wymaga, dołącz odpowiednie

wyraził gotowość podjęcia opieki nad moimi studiami.

Załączniki:

Zakończ zwrotem grzecznościowym (z poważaniem,

dokumenty, zdjęcia itp. Zamieść ich listę.

1. xxxxx xxxxxxxxx
2. xxxxx xxxxxxxxx

PAMIĘTAJ, ŻE WIELE WZORÓW PODAŃ MOŻESZ
ZNALEŹĆ NA STRONIE SAMORZĄDU WNS
(http://rsswns.us.edu.pl)
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Gdzie szukać pomocy?
Rada Samorządu Studenckiego WNS,
Adwokatura Studencka,
Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta

Gdzie szukać pomocy?
Samorząd, Adwokatura Studencka, Rzecznik Praw Studenta
Masz problem z zaliczeniem w terminie? Nie zdałeś egzami-

Jego interwencja powinna załatwić sprawę. Jeśli nie, zosta-

nu? Nie wiesz jak przedłużyć sesję? Musisz wziąć "warunek"

nie Ci jeszcze Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta.

i masz pojęcia jak to zrobić? Chcesz ubiegać się o stypendium
socjalne, ale nie wiesz jakich potrzebujesz dokumentów? Nie

RZECZNIK PRAW STUDENTA
I DOKTORANTA

znasz swoich praw i obowiązków? Na część z tych pytań odpowiedź znajdziesz na innych stronach poradnika. Odpowiedź na pozostałe pomogą Ci znaleźć:

(więcej na: http://www.us.edu.pl/rzecznik-praw-studenta)
Do Rzecznika Praw Studenta trafiają sprawy „najcięższego

kalibru” związane z łamaniem standardów i przepisów aka-

1. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (szukaj nas
w pokoju 36),

demickich. Mamy nadzieję, że jego pomoc nie będzie Ci potrzebna (ale chcemy, żebyś wiedział, że jest i nawet w trud-

2. Adwokatura Studencka (mieści się w biurze Samorządu
Studenckiego przy ul. Bankowej 12A, za Rektoratem),
3. Rzecznik Praw Studenta (ul. Bankowa 12B, pokój nr 5 ).

nych przypadkach nie zostaniesz sam).
Przede wszystkim pamiętaj: nie wyrzucaj indeksu!
Nie rezygnuj! Nie poddawaj się! Jeśli masz problem,
przyjdź do nas. Pomożemy Ci.

W większości przypadków wystarczy, jeśli zgłosisz się do
samorządu wydziałowego. Dopiero gdy Twoja sprawa okaże
się naprawdę poważna lub bardzo nietypowa, poproś o pomoc „wyższą instancję”.

SAMORZĄD STUDENCKI WNS
(pokój 36)

Z każdym problemem związanym ze studiami możesz zgłosić się do nas. Spróbujemy pomóc lub przynajmniej skierować Cię do właściwej osoby. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz maila lub przyjdź do pokoju 36 w czasie naszych dyżurów (ich terminy znajdziesz na stronie rsswns.us.edu.pl
w zakładce „Dyżury”).

ADWOKATURA STUDENCKA
(ul. Bankowa 12A, biuro samorządu studenckiego)

Adwokatura studencka na WNS działa w ramach samorządu
(gdzie nas znaleźć przeczytasz wyżej). Jeśli Twojego problemu nie uda się rozwiązać na szczeblu wydziału, trafi na drugą stronę Bankowej — do szefa Adwokatury Studenckiej.
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