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Wstęp

LIST OD PANI PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY STUDENCI!

Z wielką radością witam wszystkich studentów pierwszego roku – nowych członków
społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gratuluję
Państwu sukcesu maturalnego oraz uzyskania indeksu naszej Almae Mater. Zapewniam
jednocześnie, że podjęliście Państwo najlepszą decyzję, wybierając studia pod opieką
znakomitej kadry naukowej na świetnie wyposażonej uczelni, która łączy nowoczesność
z ponad stuletnią tradycją, zapewniając jednocześnie wszechstronne wsparcie oraz
przyjazną atmosferę.

Studia stanowią bardzo intensywny i twórczy okres w życiu i tylko od Państwa zależy, w jaki sposób skorzystacie z tak licznie
otwierających się przed Wami możliwości.
Kształcąc się na wybranych kierunkach,
będziecie mogli wybierać z bogatej oferty
kół naukowych i organizacji studenckich,
realizować własne projekty badawcze pod
okiem swoich nauczycieli, odbywać staże i praktyki w różnorodnych instytucjach,
uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi
ludźmi i konferencjach naukowych, brać
udział w życiu samorządowym, rozwijać swoje pasje artystyczne lub poświęcić się
działalności społecznej. Przewodnikiem po każdej z tych dróg będzie z pewnością
niniejszy poradnik, przygotowany przez Waszych starszych kolegów, który ułatwi
Wam także orientację w tajnikach procesu studiowania.
Życzę Państwu na nowych studenckich ścieżkach wspaniałych intelektualnych przygód,
inspirujących i radosnych zdarzeń, nowych przyjaźni i wielu pięknych wspomnień. Dobrze
i mądrze wykorzystajcie ten czas.

prof. dr hab. Joanna Wójcik
prorektor ds. studenckich i kształcenia
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Wstęp

LIST OD SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM

DROGIE KOLEŻANKI I DRODZY KOLEDZY,

jest nam niezmiernie miło widzieć, jak co roku powiększa się grono naszej studenckiej
braci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mamy nadzieję, że spotkamy się
z Wami jeszcze na niejednym wydarzeniu czy wyjeździe bądź wydziałowych korytarzach.

Zapewne wiele razy słyszeliście, że „studia to najlepszy okres w życiu”. Zgadza
się, bo to czas realizacji swoich zainteresowań i poznawania świata. Pamiętajcie jednak o zachowaniu równowagi między zabawą, nauką a dodatkową
aktywnością, bowiem tylko od Was zależy, czy i z jakich możliwości skorzystacie,
w którym kierunku pójdziecie i jak rozkwitniecie.
Chcielibyśmy życzyć Wam wytrwałości w poszukiwaniu prawdy i dobra, a także zapału oraz
chęci rozwoju we wszystkich aspektach życia. Zaangażowania i ciekawości świata będących atrybutami młodych ludzi. Poszanowania drugiego człowieka oraz dbania o dobre
imię i godność miana studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Samorząd Studentów UAM
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ABC UAM i nie zgaduj: Co i gdzie?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to trzeci największy uniwersytet

Powstał on w 1919 roku jako

w Polsce, którego społeczność akademicką

Wszechnica Piastowska, wyod-

tworzy około 37 tysięcy studentów i prawie

rębniły się, później na Uniwersy-

3 tysiące pracowników naukowych.

tet Poznański. Na przestrzeni 100
lat z tej Uczelni wyodrębniłysię
inne poznańskie szkoły wyższe:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego (UMP), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego (AWF oraz UAM. Obecnie nasz Uniwersytet należy do konsorcjum
Uniwersytetów Europejskich EPICUR oraz stanowi jedną z dziesięciu Uczelni Badawczych, co sprawia, że jesteśmy jednym z największych i najbardziej prężnie
rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce.

COLLEGIUM MINUS
Główna siedziba naszej Alma Mater znajduje się w Collegium Minus przy ul. Henryka
Wieniawskiego 1 w imponującej „dzielnicy cesarskiej”. Mieszczą się tam najbardziej reprezentatywne sale, takie jak: Aula Uniwersytecka (na co dzień wykorzystywana jako sala
koncertowa Filharmonii Poznańskiej), czy Aula Lubrańskiego. W tym budynku siedzibę ma
również Rektor UAM oraz centralna administracja Uczelni.
Collegium
Minus przy
ul. Henryka
Wieniawskiego 1
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Przystanek Os. Różany Potok

Przystanek UAM Wydział Geografii

A

B

KAMPUS MORASKO

D

C

Przystanek Os. Sobieskiego

Przystanek UAM Kampus

Tory tramwajowe

Tory kolejowe
Eksploruj UAM!
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JEDNOSTKI UAM
Nasz Uniwersytet tworzy 20 wydziałów, skupionych w ramach 3 kampusów, oraz 4 filie
zamiejscowe: Collegium Polonicum w Słubicach (CP), Instytut Kultury Europejskiej
w Gnieźnie (IKE), Nadnotecki Instytut UAM w Pile (NIP) i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu (WP-A).

KAMPUS MORASKO:
01

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG), Wydział Geografii
Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (WGSEiGP);
ul. Bogumiła Krygowskiego 10

02

Wydział Fizyki (WF);

03

Wydział Matematyki i Informatyki (WMiI);

04

Wydział Biologii (WB);

05

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD);

06

Wydział Chemii (WCh);

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

07

Wydział Historii (WH), Wydział Nauk o Sztuce (WNoS) i Wydział
Archeologii (WArch);
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

O1

08

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS);
ul. Zagajnikowa 9

Przystanek Urząd Marszałkowski

Przystanek Rondo Kaponiera

A

B

KAMPUS ŚRÓDMIEJSKI

C

Avenida, Dworzec PKP

Tory tramwajowe

Tory kolejowe
Eksploruj UAM!
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KAMPUS ŚRÓDMIEJSKI
01

Wydział Prawa
i Administracji (WPiA);

04

Al. Niepodległości 53

02

Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej (WFPiK);

Wydział Neofilologii (WN),
Wydział Nauk o Sztuce (WNoS);
Al. Niepodległości 4

05

Wydział Teologiczny (WT);

D4

DS Hanka;

ul. Wieżowa 2/4

ul. Fredry 10

03

Studium Językowe i Wydział
Anglistyki (WA);
ul. Grunwaldzka 6

O1

Collegium Minus (Rektorat);

O2

Biblioteka Uniwersytecka UAM;

ul. Wieniawskiego 1

D5

ul. Ratajczaka 38/40

D1

Osiedle studenckie tworzone
przez: DS Jagienka (A) i DS
Zbyszko (B);
ul. Piątkowska 80

D2

DS Babilon;
ul. Dożynkowa 9B

D3

DS Nieszawska;
ul. Nieszawska 3

10

Al. Niepodległości 26
Dom Studencki Jowita UAM;
ul. Zwierzyniecka 7

Z1

Zamek Królewski w Poznaniu

Z2

Stary Rynek z Ratuszem

Z3

Plac Wolności

A

Przystanek Ogrody

KAMPUS OGRODY

B

Przystanek Żeromskiego

Tory tramwajowe

Eksploruj UAM!
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KAMPUS OGRODY:
01

Wydział Psychologii i Kognitywistyki (WPiK), Wydział Antropologii
i Kulturoznawstwa (WAiK);
ul. Szamarzewskiego 89, budynek AB

02

Wydział Filozoficzny (WFil), Wydział Socjologii (WS);
ul. Szamarzewskiego 89, budynek C

03

Wydział Studiów Edukacyjnych (WSE);
ul. Szamarzewskiego 89, budynek D

Nasz Uniwersytet dysponuje 6 Domami Studenckimi (DS). W Poznaniu są to:
DS Hanka;
ul. Al. Niepodległości 26
DS Jowita;
ul. Zwierzyniecka 7
DS Babilon;
ul. Dożynkowa 9B
Osiedle studenckie tworzone przez: DS Jagienka (A) i DS Zbyszko (B);
ul. Piątkowska 80
DS Nieszawska;
ul. Nieszawska 3
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza tworzą również 3 istotne z punktu widzenia studenta instytucje:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
z siedzibą przy ul. Zagajnikowej 9. Jednostka ta odpowiada za prowadzenie
zajęć Wychowania Fizycznego na naszej Uczelni, które są obowiązkowe
w pierwszych latach studiów. Poza tym to właśnie jego pracownicy prowadzą sekcje sportowe, do których może zapisać się każdy student. Studium ma pod opieką wszystkie sale sportowe, udostępnia także pływalnie,
siłownie i korty tenisowe. Więcej o SWFiS możesz dowiedzieć się na stronie:
www.swfis.amu.edu.pl
Studium Językowe
odpowiada za kształcenie językowe studentów na wszystkich wydziałach
w ramach lektoratów języka obcego ogólnego i specjalistycznego. Jego
siedziba mieści się w Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej
6. Studium prowadzi również kursy językowe, dostępne dla studentów
w atrakcyjnych cenach. Więcej o SJ możesz dowiedzieć się na stronie:
www.sj.amu.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka
jej główna siedziba znajduje się przy ul. Ratajczaka 38/40, jest dostępna
dla każdego studenta po odbytym szkoleniu i uiszczeniu opłaty. Stanowi
ona jedyną bibliotekę w Poznaniu z tzw. egzemplarzem obowiązkowym,
czyli miejscem, do którego trafiają wszystkie wydane w Polsce książki.
W jej głównym budynku znajduje się 5 czytelni, w tym 4 dostępne dla
studentów. W ramach systemu bibliotecznego studenci mają również dostęp do bibliotek funkcjonujących na wydziałach, skupiających literaturę
fachową z danej dziedziny naukowej. Studenci UAM mogą więc korzystać
ze wszystkich bibliotek wydziałowych, również internetowo. Po więcej
informacji o BU zapraszamy na stronę: http://lib.amu.edu.pl/
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ABC UAM i nie zgaduj: „kto jest kim?”

Uniwersytet to również jego władze.
Na czele administracji Uniwersytetu
stoi Jej Magnificencja Rektor, którą
w kadencji 2020-2024 jest pani prof.
dr hab. Bogumiła Kaniewska.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Jej Magnificencja Rektor
Aby móc sprawnie zarządzać tak wielką instytucją, Rektor ma zespół najbliższych współpracowników – Prorektorów. Wśród nich znajdują się specjaliści od wielu spraw: zaczynając od
finansów i spraw kadrowych, przez nauczanie, a na współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kończąc. Sprawami studenckimi i kształceniem zajmuje się natomiast pani
prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik.
Zdjęcie zrobione przez fot.
Adriana Wykrotę chwilę po
ogłoszeniu wyników wyborów
rektorskich w lipcu 2020 r.
Obecni są na nim elektorzy
studenccy i nowo wybrane
panie rektor (rektor prof. dr
hab. Bogumiła Kaniewska
i prorektor prof. dr hab.
Joanna Wójcik).
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Prorektorzy mają też pod opieką szkoły dziedzinowe, których zadaniem jest koordynacja
badań naukowych w danym obszarze oraz kształcenie studentów. W skład każdej z nich
wchodzą poszczególne wydziały. Na naszej Uczelni funkcjonuje 5 szkół dziedzinowych:
Szkoła Nauk Humanistycznych (SNH);
Szkoła Nauk o Języku i Literaturze (SNoJiL);
Szkoła Nauk Przyrodniczych (SNP);
Szkoła Nauk Społecznych (SNS);
Szkoła Nauk Ścisłych (SNŚ).
Analogicznie do szczebla ogólnouczelnianego, na czele każdego Wydziału stoi Dziekan,
a za sprawy studenckie odpowiada odpowiedni Prodziekan, którego warto znać. To do
niego studenci zwracają się ze sprawami związanymi z tokiem studiów. ;) W ramach
wydziałów funkcjonują struktury zrzeszające pracowników naukowych, w zależności od
specjalności w danej dziedzinie. Największą taką strukturą jest Instytut, którego pracami
kieruje dyrektor, mniejszą Katedra, a następnie Zakład i Pracownia. Sprawy związane
z kształceniem kierować możesz właśnie do właściwego dyrektora bądź prodziekana
ds. studenckich (kształcenia).
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Administracja wydziału dzieli się na dwie części:
Biuro Obsługi Wydziału, które odpowiada za finanse
i organizację pracy dydaktyków, oraz Biuro Obsługi
Studenta, którego pracownicy są pierwszym kontaktem każdego studenta w sprawach związanych
z tokiem studiów.
Biuro Obsługi Studenta (potocznie BOS, dawniej Dziekanat) jest jednostką funkcjonującą
w ramach wydziału (lub kilku wydziałów), w którym:
otrzymasz legitymację studencką i przedłużysz jej ważność,
złożysz wnioski dotyczące spraw socjalnych (stypendia, zapomogi, zakwaterowanie w domu studenckim),
złożysz podania dotyczące toku studiów (m.in. o indywidualną organizację
studiów, urlop długoterminowy i krótkoterminowy, przepisanie ocen, zaliczenie warunkowe, egzamin komisyjny).
Większość z tych wniosków i podań możesz także złożyć internetowo za pośrednictwem
konta w systemie USOS.
Aby skontaktować się ze swoim BOS-em, wejdź na stronę internetową swojego
wydziału, a następnie kliknij w zakładkę dotyczącą Biura Obsługi Studenta.
Na każdym wydziale działa też Koordynator USOS, odpowiadający za sprawy związane
z kontem w systemie USOS. To od niego na studenckie skrzynki mailowe przychodzą ważne
wiadomości dotyczące między innymi rejestracji na przedmioty i egzaminy.
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Na naszym Uniwersytecie możesz dołączyć
do wielu organizacji, które pomogą Ci rozwinąć Twoje pasje, zdolności, a może i nauczą

Uczestnictwo w nich jest całkowicie

Cię czegoś zupełnie nowego?

darmowe, a ich spis prezentuje się
następująco:

SAMORZĄD STUDENTÓW UAM
Na mocy Ustawy 2.0 „samorząd studentów tworzy ogół studentów Uczelni”. Natomiast, tak
najprościej, to nic innego jak zwyczajni studenci, którzy zawsze służą dobrą radą i pomogą
w kryzysowej sytuacji. Działalność samorządu nieco różni się jednak od tego, co znasz ze
swojego liceum czy technikum.

Samorząd Studentów UAM zajmuje się wszelkimi
sprawami studenckimi: od obrony praw studentów, przez organizację różnych wydarzeń dla całej
społeczności akademickiej, po jakość kształcenia,
a jego struktura jest dwustopniowa.
Zdjęcie ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Samorządu Studentów UAM w lutym 2020 r.
zrobione przez fot. Jagodę Haloszkę.

Na każdym wydziale funkcjonuje Rada Samorządu Studentów
(RSS), która jest Twoim pierwszym
kontaktem przy każdej napotkanej
trudności. Jest także Twoim wsparciem oraz rzecznikiem przed władzami dziekańskimi. Natomiast organami centralnymi są:
Zarząd Samorządu Studentów, złożony z Przewodniczącego Samorządu i przewodniczących komisji, oraz Parlament Samorządu Studentów, w którego skład wchodzą delegaci
reprezentujący wszystkie jednostki. To właśnie oni opiniują najważniejsze zmiany dotyczące
studentów oraz kreują i animują życie na Uczelni.
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Ta organizacja daje ogrom możliwości i tak naprawdę to Ty decydujesz co, jak i ile będziesz
robił. W strukturze SS UAM można sprawdzić się na różnych płaszczyznach. Istnieją
różnorodne komisje, biura czy stanowiska, w których możesz poznać Uczelnię i jej
działania „od kuchni”, jednocześnie rozwijając siebie i realizując swoją wizję życia studenckiego na Uniwersytecie.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SS UAM
KOWADŁO 2.0
Projekt wspierania aktywności akademickiej. W ramach konkursu
Kowadło 2.0 studenci, doktoranci i pracownicy UAM mogą co semestr
ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 5000 zł, zgłaszając swoje
grupowe (np. w ramach aktywności koła naukowego lub współpracy międzyuczelnianej) oraz indywidualne inicjatywy w kategoriach: projakościowa, propagująca naukę, prozdrowotna oraz kulturalna. Działania laureatów obejmują nie tylko konferencje, szkolenia czy panele dyskusyjne, ale
i projekty długofalowe, takie jak funkcjonujące do dziś Radio Meteor.

STUDENCKIE FORUM JAKOŚCI
Weekendowa konferencja projakościowa, która kierowana jest do studentów z całej Polski.
Tematyka spotkań jest bardzo obszerna, dlatego co roku jako Samorząd dokładamy wszelkich starań, aby każda edycja była poświęcona innemu aspektowi procesu podnoszenia
jakości kształcenia. W ramach konferencji studenci mogą uczestniczyć w prelekcjach oraz
warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów i samorządowców. Pozwalają one
nie tylko na rozwój własnych kompetencji i umiejętności uczestników, ale ponadto stwarzają możliwość rozmowy, debaty czy dyskusji przedstawicieli środowiska akademickiego
z uczelnianymi władzami.

BITWA AKADEMIKÓW
Co roku w ramach Bitwy domy studenckie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zmagają się o tytuł najlepszego z nich. Rywalizacja ta ma na celu aktywizację i integrację
mieszkańców, co wiąże się z ideą promowania mieszkania w akademikach. Do zdobycia jest
puchar, a także nagroda pieniężna, która może być przeznaczona na ulepszenie wyposażenia
akademików. Bitwa odbywa się w okresie semestru letniego, a jej finałowe rozstrzygnięcie
(wraz z wręczeniem nagród) ma miejsce na scenie głównej Wielkiego Grillowania UAM.
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OBÓZ ZEROWY UAM
Projekt tworzony we współpracy z Fundacją Jeden Uniwersytet. Pierwsza edycja odbyła się
w 2019 roku i została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu „3. Misja” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ideą przedsięwzięcia jest zapoznanie pierwszorocznych studentów ze strukturą Uniwersytetu,
Samorządem Studentów oraz wykształcenie w nich umiejętności, które są potrzebne do
stania się liderem lokalnej społeczności, zarówno podczas trwania studiów, jak i w dalszym
życiu. Szkoleniom nieodzownie towarzyszy wachlarz animacji oraz zabaw integracyjnych.

KOŁA NAUKOWE
Najprostszym sposobem na spędzanie czasu poza salami wykładowymi, ale jednocześnie
zdobywając wiedzę, jest dołączenie do jednego ze studenckich kół naukowych, które to
najczęściej można znaleźć na swoim wydziale. Koła naukowe to organizacje zrzeszające
studentów, a ich celem jest działalność naukowa. Umożliwiają one swoim członkom rozwijanie zainteresowań i zdolności w określonej dziedzinie.

Jeśli jednak Twoje zainteresowania nie ograniczają
się tylko do kierunku studiów lub jego dyscypliny,
spróbuj dołączyć do koła również na innym wydziale!
Pomysłów jest wiele, a wybór należy do Ciebie.

ERASMUS STUDENTS’ NETWORK UAM
Stowarzyszenie ESN UAM Poznań to organizacja, której misją jest zwiększenie stopnia
umiędzynarodowienia naszego lokalnego środowiska. Współpracując w europejskiej sieci,
jej członkowie sprawują opiekę nad osobami biorącymi udział w programie Erasmus+ i integrują ich np. poprzez różnorakie wydarzenia organizowane w ciągu roku akademickiego.
Wsparcie otrzymują także lokalni studenci, zarówno przed, jak i po okresie swojej mobilności.
Członkowie ESN jednocześnie aktywnie dbają o rozwój swojego własnego środowiska –
organizacja stanowi ogromną bazę wiedzy: od PR-u, przez zarządzanie zespołami, aż do
świata finansów – dlatego każdy znajdzie tam coś dla siebie.
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NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDNETÓW UAM
To organizacja działająca w duchu patriotycznym, zrzeszająca studentów z nieprzeciętną
wyobraźnią i niezaspokojoną ciekawością świata, którzy aktywnie uczestniczą w życiu
publicznym Polski. NZS UAM wspiera studentów w rozwoju kulturalnym, naukowym oraz
społecznym, a także pilnuje i walczy o ich prawa.
Spotkać ich możesz podczas m. in. Wampiriady czy Studenckiej Wiosny.

ZRZESZENIE STUDENTÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AD ASTRA”
Jest organizacją działającą na UAM, która skupia zarówno studentów z niepełnosprawnościami, jak i bez niepełnosprawności. Zrzeszenie organizuje liczne warsztaty, szkolenia
i kursy, w tym obozy wyjazdowe, dzięki którym studenci mogą poszerzyć wachlarz swoich
zainteresowań oraz umiejętności potrzebnych zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. „Ad Astra” stawia na bezpośredni kontakt i rozmowę w celu rozwiązania wszelkich
problemów na Uczelni. Zrzeszenie jest organizacją aktywnie działającą na rzecz studentów
z niepełnosprawnościami przez cały rok.
Zrzeszenie „Ad Astra” to idealne miejsce dla osób, które chcą robić coś kreatywnego,
a przy okazji poznawać niesamowitych ludzi oraz zawiązywać nowe wyjątkowe przyjaźnie.

Tutaj też zbierzesz przydatne doświadczenie, poczujesz satysfakcję z podejmowanych działań oraz
będziesz mieć szansę na szczęście i spełnianie
swoich marzeń.

SEKCJE SPORTOWE
Jeżeli zwykłe zajęcia z wychowania fizycznego to dla Ciebie za mało, możesz dołączyć do jednej
z wielu sekcji sportowych działających na naszej Uczelni w ramach oferty Studium Wychowania
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Fizycznego i Sportu. Dostępne dyscypliny obejmują, m.in. gry sportowe, takie jak futsal, siatkówka czy koszykówka, sztuki walki, lekką atletykę, wioślarstwo, pływanie, szachy oraz szermierkę.
Dodatkowo, przewidziana jest sekcja studentów z niepełnosprawnościami oraz wyczynowe
sekcje sportowe, nastawione na udział w zawodach szermierczych, siatkarskich mężczyzn,
a także w futsalu kobiet, triathlonie i brazylijskim jiu-jiutsu.
Więcej informacji, w tym kontakty do opiekunów poszczególnych sekcji, znajdziesz na stronie
Studium: http://swfis.home.amu.edu.pl/ w zakładce „Dla studenta”.

CHÓRY
Uwielbiasz śpiewać? Niezależnie od posiadanego doświadczenia czy znajomości teorii
muzyki możesz spróbować swych sił w funkcjonujących na naszym Uniwersytecie chórach
studenckich. Należą do nich:
Chór Kameralny UAM pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza i dr Joanny
Piech-Sławeckiej (http://choir.amu.edu.pl/),
Chór Akademicki UAM pod batutą Beaty Bielskiej (http://amuchoir.poznan.pl/).
Działalność w ich ramach nie ogranicza się jednak wyłącznie do prób. Rozwijając swoją
pasję, zdobywasz niesamowitą okazję do poznania nowych osób z całej uczelni (i nie tylko!)
oraz wzięcia udziału w festiwalach chóralnych, nawet na skalę międzynarodową.

Zainteresowany? Zainteresowana? Nie czekaj i wypatruj przesłuchań do jednego z naszych chórów!
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Media studenckie są nieodłącznym elementem kultury studenckiej. To przestrzeń,
w której w praktyczny sposób możesz zwiększać swoje kompetencje oraz doświadczenie podczas studiów.

W ich szeregi wchodzą nie tylko studenci dziennikarstwa, ale i wszyscy zainteresowani
tematem mediów. Wybór redakcji jest naprawdę spory, bo działać można zarówno w gazecie, medium wirtualnym, jak i w radio
czy telewizji. Wszystkie siedem redakcji
bacznym okiem przygląda się codzien-

Jednakże działalność w mediach studenc-

ności w środowisku akademickim oraz

kich to nie tylko przygoda uzupełniająca

relacjonuje najciekawsze i najważniejsze

studia o praktykę i dodatkowy rozwój, ale

wydarzenia. To właśnie członkowie redak-

i szansa na spotkanie inspirujących oso-

cji studenckich są najbliżej sceny każdej

bowości z każdej dziedziny: zarówno nauki,

imprezy i najważniejszych wydarzeń dla

kultury, jak i sportu.

naszego uniwersytetu!
A jakie redakcje wchodzą w skład mediów studenckich UAM?
Telewizja
Kurier Akademicki (https://www.facebook.com/kurierakademicki/)
Flesz (https://www.facebook.com/flesz.wnpid/) (https://flesz.amu.edu.pl/)
Radio
Radio Meteor (https://www.facebook.com/radiometeor.uam/)
(https://meteor.amu.edu.pl/)
Gazeta i e-gazeta
Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo (https://www.facebook.com/fb.buc/)
(https://bucuam.wordpress.com/)
Fenestra. Gazeta Studencka (https://www.facebook.com/gazeta.fenestra/)
(http://www.gazetafenestra.pl/)
Sic! (e-gazeta studencka http://sic-egazeta.amu.edu.pl/)
Fotografia
Studencka Agencja Fotograficzna (https://www.facebook.com/SAFwnpid/)

JAK DOŁĄCZYĆ DO MEDIÓW STUDENCKICH UAM?
Najlepiej śledzić ich strony np. na Facebooku i wypatrywać rekrutacji, która powinna się
pojawić pod koniec października lub z początkiem listopada.
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ZAJĘCIA
WYKŁAD
Forma zajęć, podczas której prowadzący przedstawia dane zagadnienie, zazwyczaj
opierając się na przygotowanej wcześniej prezentacji. Wykłady prowadzone są w dużych
grupach, czasami obejmujących nawet kilka kierunków.

ĆWICZENIA
Pot. ćwiki – forma zajęć, która prowadzona jest na zasadzie interakcji prowadzącego ze studentami, najczęściej uzupełnia wykład. Możliwe są na niej wejściówki, wyjściówki lub kolokwia.

KONWERSATORIA
Forma zajęć, która w pewnym sensie łączy wykład i ćwiczenia, kiedy to prowadzący poprzez
rozmowę ze studentami wykłada wiedzę z danego przedmiotu.

LABORATORIA
Pot. laby lub laborki – zajęcia nie tylko dla studentów chemii, ale dla wszystkich, których
kierunek kształcenia wymaga używania specjalistycznego sprzętu. Przeprowadzane
są w małych grupach i najczęściej kończą się kolokwium lub projektem.

LEKTORAT
Zajęcia z języka obcego prowadzone przez Studium Językowe UAM. Ich czas trwania zależy
od poziomu znajomości języka – im wyższy, tym mniej semestrów obowiązuje. Każdemu
studentowi przysługują 4 żetony na zapis. Po odbyciu obowiązkowych lektoratów, student
może dobrać dodatkowy język.

SEMINARIUM
Forma zajęć, której zwieńczeniem jest napisanie pracy lub prezentacja. Podczas tych zajęć
będziesz musiał najczęściej wykazywać się maksymalnym zaangażowaniem. Na ostatnim
roku studiów wyróżnić można seminarium dyplomowe. Pod nadzorem promotora powstaje
na nim praca licencjacka, inżynierska lub magisterska.

PRAKTYKI STUDENCKIE
Czas na studiach, kiedy studenci pracują w wybranym przez siebie miejscu. Rada wydziału ustala organizację, odbywanie i nadzór praktyk. Ich charakter i czas trwania zależy od
kierunku studiów.
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DYŻUR/KONSULTACJE
Określony czas, w którym prowadzący przyjmuje studentów, by rozwiązać jakiś problem
poza zajęciami. Na dyżurze można na przykład odrobić nieobecność z ćwiczeń lub rozwiać
wątpliwości co do wykładanego materiału.

WEJŚCIÓWKA
Niezapowiedziany krótki test lub quiz na początku zajęć.

GODZINY REKTORSKIE/DZIEKAŃSKIE
Wyznaczone przez rektora dla całej uczelni lub przez dziekana dla danego wydziału godziny (lub dzień) wolne od zajęć dydaktycznych.

KWADRANS STUDENCKI
Umowne, „dozwolone” 15 minut spóźnienia (dla wykładowcy). Warto jednak pamiętać, że
nie każdy prowadzący (względem studenta) je uznaje, o czym zapewne poinformuje na
pierwszych zajęciach.

SESJA
KOLOKWIUM
Pot. kolos lub koło – forma sprawdzenia wiedzy równoważna sprawdzianom w szkole.
Może być przeprowadzone w trakcie roku akademickiego, ale i być podstawą do zaliczenia
przedmiotu, a tym samym – dopuszczenia do egzaminu.

PRZEDTERMIN, TERMIN ZEROWY
Pot. zerówka – termin egzaminu poprzedzający sesję egzaminacyjną. Przystąpienie do
niego jest dobrowolne.

EGZAMIN
najważniejsza forma sprawdzenia wiedzy. Egzaminy odbywają się przede wszystkim podczas sesji egzaminacyjnej. Mogą mieć formę ustną lub pisemną. Choć często obejmują
zagadnienia z całego przedmiotu, warto czasem spróbować swych umiejętności negocjacji
i dyplomacji oraz zapytać prowadzącego o przykłady pytań bądź zagadnienia ;)

EGZAMIN KOMISYJNY
Pot. komis – prawo ubiegania się o egzamin komisyjny przysługuje studentowi uczestniczącemu w egzaminie w normalnym trybie, którego przeprowadzenie nie było zgodne

28

05

Słowniczek studenta

z przyjętymi zasadami (np. nie zostały zapewnione odpowiednie warunki); student ma
prawo zgłosić na egzamin komisyjny swojego obserwatora.

SESJA EGZAMINACYJNA
Mówi się, że to najstraszniejszy okres w życiu każdego studenta. Pamięta się o niej cały
rok, a przygotowuje długimi miesiącami. Jest to okres kończący i podsumowujący każdy
semestr. Egzaminami i zaliczeniami sprawdza się wiedzę, co decyduje o tym, z jakimi ocenami ukończysz dany semestr.

POPRAWKA
Kiedy pierwsze podejście do zaliczenia zakończyło się niepowodzeniem, przypomnij sobie
stare studenckie przysłowie: „bez spiny – są drugie terminy”. Głowa do góry i powodzenia!

KAMPANIA WRZEŚNIOWA
Jako że sesja letnia jest prawdziwym polem boju, studenci zwykli nazywać tak sesję poprawkową, której termin przypada najczęściej właśnie we wrześniu.

WARUNKOWE ZALICZENIE PRZEDMIOTU
Pot. warunek lub warun – w sytuacji, kiedy nie zaliczysz przedmiotu, za stosowną opłatą,
możesz otrzymać warunkowe zaliczenie, jednocześnie zobowiązując się zdać go w umówionym terminie.

ORGANIZACJA STUDIÓW
PROGRAM STUDIÓW
Wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych na każdym z lat danego kierunku wraz
z przypisaną zajęciom liczbą punktów ECTS oraz formą uzyskania oceny. Zwykle dostępny na
stronie jednostki organizacyjnej, pod którą podlega dany kierunek (wydziału/instytutu/katedry).

SYLABUS
Rodzaj umowy między studentem a prowadzącym. Znajdują się tam cele kształcenia, wymagane efekty uczenia się, zakres materiału, literatura, a także warunki zaliczenia przedmiotu. Dlatego, żeby znać zasady gry, warto zapoznać się z sylabusem na samym początku.

PUNKTY ECTS

(CZYLI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU PUNKTÓW)

Każdy student zobowiązany jest otrzymać 60 punktów ECTS w ciągu roku, gdzie 1 punkt
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odpowiada 25-30 godzinom zajęć i nakładu pracy, które przeciętnie trzeba poświęcić na
zdobycie danej wiedzy i umiejętności.

USOS

(CZYLI UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW)

Strona internetowa, dzięki której możesz sprawdzić wiele informacji dotyczących twoich
studiów (np. plan zajęć, oceny), zapisać się na przedmioty lub egzaminy, dokonać płatności,
złożyć wnioski (np. o miejsce w domu studenckim, o stypendium, wymianę studencką), ale
także sprawdzić adres mailowy prowadzącego, oddać głos w wyborach (np. do samorządu
studenckiego) czy wypełnić ankiety dotyczące oceny pracowników dydaktycznych.

BIURO OBSŁUGI STUDENTA
Dawniej dziekanat – biuro działające na wydziale zajmujące się m.in. szeroko rozumianą
obsługą studenta. To tutaj składa się wnioski papierowe, podbija legitymację studencką
czy odbiera dyplom ukończenia studiów.

NUMER INDEKSU/ALBUMU
Sześciocyfrowy numer identyfikacyjny studenta. Znajdziesz go na legitymacji oraz w systemie USOS.

REJESTRACJA ŻETONOWA
W tej formie odbywają się zapisy na zajęcia z WF oraz lektoraty. Każdemu studentowi
mającemu prawo wziąć udział w danej rejestracji przypisany zostaje w odpowiednim
systemie żeton, który następnie „wydaje się” w celu „zapłaty” za zajęcia znajdujące się
w koszyku studenta.

PODPIĘCIA
Czynność wykonywana w systemie USOS, która przyporządkowuje dany przedmiot do danego programu studiów; podpinanie przedmiotów jest obowiązkowe i leży
w zakresie obowiązków studenta.

IOS

(CZYLI INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW)

Modyfikacja planu studiów na wniosek studenta w sytuacji, która nie pozwala mu na uczęszczanie i realizowanie przedmiotów zgodnie z planem studiów (np. realizacja drugiego
programu studiów w tym samym czasie).
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ITS

(CZYLI INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW)

Modyfikacja programu studiów i dostosowanie go pod naukowe zainteresowania studenta,
a także przydzielenie mu opiekuna naukowego.

URLOP DZIEKAŃSKI
Pot. dziekanka – przerwa w studiowaniu z zachowaniem statusu studenta. Może trwać od
dwóch miesięcy do roku.

ABSOLUTORIUM
Zakończenie studiów i uzyskanie wykształcenia wyższego. Aby to się stało, powinieneś
zaliczyć wszystkie zajęcia wymagane w programie studiów oraz złożyć pracę dyplomową
i zdać egzamin dyplomowy.

DOM STUDENCKI (DS)
Nic innego jak akademik, czyli należący do Uczelni budynek mieszkalny przeznaczony
dla studentów.

WŁADZE
REKTORAT
Budynek, w którym mieszczą się gabinety rektora, prorektorów oraz znacznej części centralnej administracji Uczelni.

REKTOR
Stoi na czele uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, wybierany na okres czteroletniej kadencji.

SENAT
Organ uniwersytetu, na czele którego stoi rektor, a w skład (w przypadku UAM-u) wchodzi
58 senatorów, w tym 11 przedstawicieli studentów.

SZKOŁA DZIEDZINOWA
Jednostka organizacyjna Uczelni skupiająca wydziały z pokrewnych dyscyplin nauki.

WYDZIAŁ
Jednostka organizacyjna uczelni skupiająca kierunki z podobnych obszarów nauki; na
UAM funkcjonuje dwadzieścia wydziałów przyporządkowanych do odpowiednich Szkół
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Dziedzinowych oraz cztery filie zamiejscowe (w Słubicach, Gnieźnie, Pile i Kaliszu).

DZIEKAN
Osoba kierująca wydziałem, która reprezentuje daną jednostkę na poziomie Uczelni i poza nią.

PROREKTOR/PRODZIEKAN
Osoby należące do zespołu rektora/dziekana, przypisane do określonych zadań, np. prorektor ds. studenckich, prorektor/prodziekan ds. naukowych, prodziekan ds. administracyjnych
(ich liczba oraz nazewnictwo stanowisk są zależne od rektora/dziekana).

OPIEKUN KIERUNKU
Nauczyciel akademicki przydzielony do danego kierunku mający pełnić rolę osoby kontaktowej; to z nim w pierwszej kolejności powinien kontaktować się starosta.

STAROSTA
Przedstawiciel roku, odpowiednik przewodniczącego klasy w szkole. To właśnie ta wybrana studentka lub student reprezentuje cały rok, odpowiada za relacje z prowadzącymi
i kontaktuje się w najważniejszych sprawach, np. terminy zaliczeń.
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JAK PISAĆ MAILE I NIE POPEŁNIĆ
PRZY TYM GAFY?
Oto kilka przydatnych porad:
Pamiętaj, aby wysyłać maile z odpowiedniego adresu mailowego (najlepiej
studencki lub zawierający imię i nazwisko, ewentualnie ich części).
Zwróć uwagę, aby zwrot grzecznościowy na początku i na końcu był poprawny:
„Szanowny Panie/Szanowna Pani… + Z poważaniem/Z wyrazami szacunku”.
Pamiętaj o stopniu naukowym przy czym:
do magistrów zwracaj się „Pan/Pani”,
do doktorów zwracaj się „Panie Doktorze/Pani Doktor”,
do doktorów habilitowanych zwracaj się „Panie Profesorze/Pani Profesor”,
analogicznie do osób z tytułem profesora,
jeżeli kierujesz maila do dziekana, zwracaj się „Panie Dziekanie/Pani
Dziekan”, analogicznie, gdy maila kierujesz do Prodziekana.
Sformułuj konkretnie sprawę, z jaką zwracasz się do danej osoby.
Pamiętaj o poprawności ortograficznej, gramatycznej, interpunkcyjnej i językowej.
Nie dziękuj przedwcześnie.
Na końcu zawsze wstaw podpis z dokładniejszymi danymi (kierunek, rok,
grupa ćwiczeniowa).
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JAK ZWRACAĆ SIĘ DO PRACOWNIKÓW
WYDZIAŁU I INNYCH STUDENTÓW?
Do pracowników:
Rozmawiając z prowadzącymi, pamiętaj o ich stopniach naukowych o czym
wspomniane zostało wcześniej.
Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych („dzień dobry” przy wejściu na wydział do każdego pracownika – mile widziane).
Szacunek, uśmiech i pozytywne nastawienie to podstawa.

Do studentów:
Patrz pkt. 3 przy pracownikach ;)

CZY, JAKI I KIEDY OBOWIĄZUJE DRESS CODE
NA UCZELNI?
Dress code zależy od sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Za każdym razem ubiór na uczelni
powinien być schludny, czysty i stosowny do okazji. Na co dzień ważne jest, aby czuć się
wygodnie, szanując przy tym swoich prowadzących.

Mile widzianym jest natomiast, aby ubrać się bardziej
odświętnie przy okazji zaliczeń, zwłaszcza w sesji egzaminacyjnej – smart casual to absolutne minimum,
w myśl zasady „czego nie dopowiem, to dowyglądam”.
Podobnie sugerujemy ubierać się na wydarzenia ogólnouniwersyteckie takie jak konferencje
naukowe, seminaria, wykłady otwarte i inne uroczystości. Pokazanie się w nieco bardziej
odświętnym stroju będzie dobrze odebrane.
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Organizację studiów oraz funkcjonowanie studentów na naszej Alma Mater normują cztery
zasadnicze dokumenty. Są to:
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w innych dokumentach
nazywana potocznie Ustawą 2.0 lub po prostu Ustawą;
Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Regulamin Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu wraz z załącznikiem nr 1.

USTAWA – PRAWO O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM I NAUCE
Jest to dokument, który normuje przepisy dotyczące funkcjonowania systemu szkolnictwa
wyższego w całej Polsce. Zawarte są w nim najważniejsze zasady dotyczące studiowania, praw studenta oraz działalności uczelni wyższych. To na podstawie i w granicach
zapisów Ustawy skonstruowane są wszystkie pozostałe akty dotyczące organizacji naszej
Uczelni oraz studiów na niej.

STATUT UNIWERSYTETU IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU
W Statucie zawarte są zasady dotyczące funkcjonowania i organizacji naszej Uczelni,
jej organów, funkcji kierowniczych w Uniwersytecie, kształcenia na nim oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Warto zajrzeć do tego dokumentu, jeśli jest się zainteresowanym tym, kto odpowiada za konkretne sprawy, jak działa Uczelnia oraz gdzie w jej
strukturach mają swoje miejsce studenci.
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REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU IM.
ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Regulamin Studiów jest dokumentem najbliższym wszystkim studentom naszego Uniwersytetu. Określa on organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki
studenta. Znajdziesz w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące:
ogólnej organizacji studiów na Uniwersytecie;
indywidualnej organizacji studiów oraz indywidualnego toku studiów;
zaliczania zajęć (również poprawkowego i komisyjnego);
powtarzania zajęć;
zaliczania semestru oraz roku studiów;
zasad przyznawania urlopu od zajęć;
zmiany studiów;
skreślenia z listy studentów oraz wznowienia studiów.
Zawarte są w nim również informacje dotyczące zakończenia studiów:
przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej;
egzamin dyplomowy;
ustalanie wyniku studiów.
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REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU
Są w nim zawarte wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rodzajów świadczeń,
o jakie mogą ubiegać się studenci w trakcie nauki na Uniwersytecie. Znajdziesz w nim
informacje na temat:
warunków przyznania studentowi:
stypendium socjalnego,
stypendium dla osób niepełnosprawnych,
zapomogi,
stypendium rektora;
sposobu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń;
działania Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS), która rozpatruje wnioski
o przyznanie świadczeń;
procedury odwoławczej w stosunku do decyzji UKS, w tym działania Komisji
Odwoławczej.
Ponadto regulamin ten normuje kwestię przyznawania miejsca w Domu Studenckim:
warunki, które musisz spełniać, aby ubiegać się o przyznanie miejsca
w Domu Studenckim;
sposób złożenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim;
sposób ustalania stawek odpłatności za miejsce w Domu Studenckim;
termin comiesięcznej płatności za miejsce w Domu Studenckim.
Nieodłącznym elementem Regulaminu Świadczeń jest załącznik nr 1. Są w nim zawarte
zasady przeliczania osiągnięć na punkty, których liczba jest podstawą przy wydawaniu
decyzji o przyznaniu bądź nie, stypendium rektora.
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Pomoc materialna dla studentów przybiera
różne formy. Zaliczamy do nich stypendia
Rektora oraz świadczenia pomocy socjalnej.

STYPENDIUM REKTORA
Dedykowane jest najwybitniejszym studentom danego kierunku i stopnia. Aby otrzymać
to stypendium, średnia z roku poprzedzającego musi być wyższa od 4,0 – nie można więc
wnioskować o nie na pierwszym roku studiów. Wyjątkiem są studenci, którzy zdobyli tytuł
laureata bądź finalisty olimpiad przedmiotowych (więcej o tym dowiesz się na stronie
internetowej UAM). Dodatkowym atutem ubiegania się o to stypendium jest aktywność
w życiu akademickim potwierdzona zaświadczeniem (dodatkowe punktowanie). Stypendium wypłacane jest od października do czerwca.

ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ
STYPENDIUM SOCJALNE
Przeznaczone jest dla studentów w ciężkiej sytuacji finansowej, która została odpowiednio
udokumentowana. Przy rejestracji w systemie USOS na podstawie udostępnionych danych
wyliczany jest dochód na osobę w danej rodzinie. Im wyższy dochód, tym mniejsza jest wysokość stypendium socjalnego. Świadczenie to wypłacane jest od października do czerwca.

Co ważne, pobieranie stypendium Rektora nie uniemożliwia pobierania stypendium socjalnego – jak
i na odwrót.
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STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W przypadku niepełnosprawności studenta można ubiegać się o stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

ZAPOMOGI
Jeżeli student okresowo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ma prawo wystąpić
o zapomogę. Jest to jednorazowa, bezzwrotna pomoc o maksymalnej wysokości 2000 zł
(w zależności od powodu wystąpienia).

PAMIĘTAJ
Wszystkie informacje o pomocy materialnej znajdziesz na stronie https://amu.edu.pl/; zakładki:
Studenci > Przewodnik studenta > Pomoc materialna i Domy Studenckie.
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Pewnie niejeden starszy kolega lub koleżanka straszyli Cię kiedyś rejestracjami na przedmioty. Ty natomiast może miałeś/-łaś już okazję wnioskować o miejsce w domu studenckim
bądź uzupełnić dane związane z wyrobieniem legitymacji studenckiej. Wszystko to możliwe
jest za pomocą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, który można porównać do
rozbudowanej wersji e-dziennika.

Jednak by korzystanie z tego serwisu nie spędzało
Ci snu z powiek, przedstawiamy poniżej skromny
przewodnik po jego stronach.
Po zalogowaniu się do systemu USOS możliwe są dwa sposoby na pozyskanie odpowiednich
informacji. Pierwszy stanowi pewną drogę na skróty, a wygląda on następująco:

NA SKRÓTY
PLAN ZAJĘĆ
GRUPY ZAJĘCIOWE
PLANY UŻYTKOWNIKA
USOSMAIL
ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI
PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
PREFERENCJE USOSWEB

PLAN ZAJĘĆ
tu możesz sprawdzić swój plan zajęć (zwykle pojawia się po zarejestrowaniu na zajęcia)

GRUPY ZAJĘCIOWE
w tym miejscu pojawiają się informacje o grupach, do których należysz w danym
roku akademickim
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PLANY UŻYTKOWNIKA
tu możesz zobaczyć i utworzyć nowy plan zajęć (na stronie znajdziesz również instrukcję,
jak takowe kreować)

USOSMAIL
przez ten skrót możesz napisać miłą wiadomość do wykładowcy ;)

ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI
dzięki temu prześlesz na uczelnię zdjęcie do legitymacji studenckiej

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
to narzędzie służy do określania, kto może zobaczyć Twoje dane

PREFERENCJE USOSWEB
tu dostosujesz swojego USOSa do własnych upodobań
Jak pewnie się domyślasz, drugi sposób wymaga już większej znajomości portalu,
dlatego w dalszej części przeprowadzimy Cię przez jego niezliczone zakładki.

AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA WSZYSTKICH

AKTUALNOŚCI
choć gorąco zachęcamy do obserwowania mediów wydziałowych i ogólnouniwersyteckich,
tu również możesz sprawdzić istotne wiadomości związane z życiem uczelni

KATALOG
tu możesz znaleźć najważniejsze informacje o studentach, pracownikach, domach studenckich czy dokumentach
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DLA STUDENTÓW
na tej stronie znajdują się najważniejsze, dotyczące bezpośrednio Ciebie, informacje, takie
jak oceny i zaliczenia

DLA WSZYSTKICH
tu pojawią się informacje związane z życiem studenckim, wyborami do rad, wnioskami,
ankietami i rankingami najlepszych studentów

AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KALENDARZ REJESTRACJI
ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
POCZTA STUDENCKA
ZMIANA HASŁA
REJESTRACJA NA WF
KSIĄŻKA ADRESOWA
KONTAKT

KALENDARZ REJESTRACJI
dzięki niemu możesz zarejestrować się na wybrane przedmioty kierunkowe, fakultatywne
i wykłady kursowe. Wystarczy wybrać jednostkę, do której przynależy Twój kierunek, rok,
a następnie znaleźć odpowiednie przedmioty („Brak zdefiniowanych tur” oznacza, że rejestracja jeszcze się nie rozpoczęła).

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
jest to aplikacja internetowa współpracująca z systemem USOSweb UAM. Pełni ona rolę
katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni. W systemie
APD odbywają się wszystkie procesy związane ze składaniem pracy dyplomowej.
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POCZTA STUDENCKA
ta opcja pozwoli Ci pierwszy raz zalogować się do programu Microsoft Outlook oraz zarządzać swoją pocztą studencką.

REJESTRACJA NA WF
ten panel umożliwi Ci rejestrację na zajęcia wychowania fizycznego.

KSIĄŻKA ADRESOWA
tu znajdziesz szukanych pracowników UAM.

KONTAKT
pod tą zakładką ukrywają się wydziałowi Koordynatorzy ds. systemu USOSweb.

KATALOG
W Katalogu, tak jak przedstawiają jego kategorie, możesz wyszukać studentów i pracowników UAM, jednostki organizacyjne naszej Alma Mater, przedmioty nauczane na UAM
wraz z ich prowadzącymi, kierunki i programy studiów, a także podstawowe informacje
o akademikach. W zakładce „Pomoc” dowiesz się również, jak korzystać z katalogu.
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MÓJ USOSWEB
Poza zakładką „Na skróty” (po lewej stronie), znajdziesz tu inne interesujące okna:

PLAN ZAJĘĆ
AKTUALNY TYDZIEŃ

SPRAWDZIANY
STUDENTA

PLAN ZAJĘĆ
NASTĘPNY TYDZIEŃ

ZAJĘCIA STUDENTA

KATALOG

PLANY

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI

PREFERENCJE USOSWEB

INFORMACJE
O UŻYTKOWNIKU

ZAJĘCIA STUDENTA
jest to spis wszystkich przedmiotów, na które jesteś lub byłeś zapisany jako student

48

09

USOS od podstaw

KATALOG I PLANY
służą jako podręczne wyszukiwarki

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
tu znajdują się najważniejsze preferencje prywatności i USOSweb

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
jest to okno z najistotniejszymi studenckimi informacjami o Tobie

DLA STUDENTÓW
Choć na wstępie pojawiają się kuszące swą dostępnością ikony, ze względu na wiele możliwości tej strony polecamy w wolnych chwilach poklikać po strzałkach po lewej stronie tej
zakładki w celu lepszego oswojenia z USOSem. ;)

WPROWADZENIE
REJESTRACJE
KALENDARZ

REJESTRACJA

SPRAWDZIANY

OCENY KOŃCOWE

PODPIĘCIA

DECYZJE

ZALICZENIA ETAPÓW

PODANIA

RANKINGI

KOSZYK
NA PRZEDMIOTY
BEZPOŚREDNIE DO GRUP
PREFERENCJE GRUP
REJESTRACJE NA EGZAMINY
MOJE STUDIA
SPRAWDZIANY
OCENY
PODPIĘCIA
POL-ON
DECYZJE
ZALICZENIA ETAPÓW
GRUPY DZIEKAŃSKIE
PODANIA
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REJESTRACJE
ta kategoria jest „zbiorem skrótów do odpowiednich miejsc w katalogu przedmiotów. (...)
Grupy, w których są przedmioty, na które możesz się rejestrować, zostały oznaczone strzałką.”

MOJE STUDIA
tu możesz znaleźć informacje o nadchodzących sprawdzianach, Twoich ocenach i zaliczeniach etapów, podpięciach (tj. wszystkich przedmiotach fakultatywnych i obowiązkowych
„podpiętych” do rozliczenia w danym semestrze), uzyskanych przez Ciebie punktach ECTS
(„POL-ON”), decyzjach do złożonych przez Ciebie wniosków dotyczących studiowania,
podaniach kierowanych do dziekanatu, rankingach, stypendiach, rekrutacjach na Erasmus+ („Wymiana studencka”), ankietach i dyplomach. Dodatkowo, dzięki kategorii „Płatności”, możesz zapłacić za legitymację studencką, dodatkową specjalność czy mieszkanie
w akademiku.
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Każdy student posiada przypisaną do swojego konta
USOS pocztę studencką.
Ponieważ przychodzą na nią ważne informacje od prowadzących, dziekanatu czy ogłoszenia studenckie, istotne jest jej regularne sprawdzanie.

ADRES MAILOWY:
KROK 1

Żeby sprawdzić adres mailowy, należy się najpierw zalogować do systemu USOS
(usosweb.amu.edu.pl).
KROK 2

Po zalogowaniu się wejdź w zakładkę „Mój USOSweb”.
2
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA WSZYSTKICH
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KROK 3

W tej zakładce widoczne są trzy różne sekcje z szybkim dostępem do różnych funkcji systemu
USOS. Jako ostatnie widnieją „Informacje o użytkowniku”. Wybierz „Moja strona profilowa”.
3

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

NUMER ALBUMU:
NR KARTY BIBLIOTECZNEJ: BRAK DANYCH
ROLE/ UPRAWNIENIA W SYSTEMIE: STUDENT

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
DOSTĘP DO USOS WYGASA: RRRR-MM-DD

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI
DOSTĘP DO USOS WYGASA: RRRR-MM-DD

MOJA STRONA PROFILOWA

KROK 4

W kolumnie po prawej stronie znajduje się przypisany do Twojego konta adres mailowy.
Hasło do poczty jest identyczne jak to do systemu USOS.

LOGOWANIE DO SKRZYNKI:
KROK 1

Poczta studencka znajduje się w serwisie Microsoft Office 365. Przycisk przekierowujący do
logowania jest widoczny na stronie głównej systemu (https://www.usosweb.amu.edu.pl/)
także wtedy, gdy nie jesteś zalogowany. Adres strony możesz także wpisać ręcznie:
https://login.microsoftonline.com/

53

10

Zaloguj się do UAM

1
DOKUMENTY
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KALENDARZ REJESTRACJI
ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
POCZTA STUDENCKA
ZMIANA HASŁA
REJESTRACJA NA WF
KSIĄŻKA ADRESOWA
KONTAKT

KROK 2

W pierwszym wyskakującym oknie wpisz sprawdzony wcześniej adres maila studenckiego
i kliknij „Dalej”. Następnie wprowadź swoje hasło.
KROK 3

Przy pierwszym logowaniu może się pojawić zapytanie o wylogowywanie. Wygodną opcją
jest zapamiętanie loginu i hasła w przeglądarce, dzięki czemu nie będzie konieczne ich
wpisywanie za każdym razem.
KROK 4

Wraz z zalogowaniem otrzymasz dostęp do szeregu aplikacji online firmy Microsoft, z których korzystanie jest darmowe.
KROK 5

Żeby wejść na skrzynkę mailową, kliknij ikonę „Outlook”.
5

ROZPOCZNIJ
NOWY
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UWAŻAJ
Uważaj, by nie zgadzać się na pamiętanie haseł
podczas korzystania z komputerów w przestrzeni
publicznej, np. w bibliotece i sprawdź, czy na
pewno wylogowałeś się z systemu po zakończeniu pracy.

KROK 6

W nowej karcie otworzy się skrzynka mailowa.

PRZEKIEROWYWANIE WIADOMOŚCI:
KROK 1

Już po pierwszym logowaniu warto ustawić przekierowanie wiadomości na prywatną
skrzynkę mailową. W tym celu kliknij ikonę „Ustawienia” znajdującą się w prawym górnym
rogu ekranu.
1

KROK 2

Pojawi się dodatkowe okno. Wybierz opcję „Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook”.
KROK 3

W kolejnym oknie interesować będzie Cię opcja „Przesyłanie dalej”.
KROK 4

Wybierz „Włącz przekazywanie dalej”, a w okienku niżej wpisz prywatny adres e-mail i naciśnij „Zapisz”.
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3

2

USTAWIENIA

USTAWIENIA
UKŁAD
OGÓLNE
POCZTA
KALENDARZ
KONTAKTY
SZYBKIE
USTAWIENIA
WIDOKU

REDAGOWANIE
I ODPOWIADANIE
ZAŁĄCZNIKI
REGUŁY
CZYSZCZENIE
WIADOMOŚCI I ŚMIECI
DOSTOSOWYWANIE
AKCJI
SYNCHRONIZACJA
POCZTY E-MAIL
OBSŁUGA WIADOMOŚCI
PRZESYŁANIE DALEJ

WYŚWIETL WSZYSTKIE
USTAWIENIA PROGRAMU
OUTLOOK

ODPOWIEDZI
AUTOMATYCZNE
ZASADY
PRZECHOWYWANIA
GRUPY

4

USTAWIENIA

PRZESYŁANIE DALEJ
UKŁAD

OGÓLNE
POCZTA
KALENDARZ
KONTAKTY
SZYBKIE
USTAWIENIA
WIDOKU

REDAGOWANIE
I ODPOWIADANIE
ZAŁĄCZNIKI
REGUŁY
CZYSZCZENIE
WIADOMOŚCI I ŚMIECI
DOSTOSOWYWANIE
AKCJI
SYNCHRONIZACJA
POCZTY E-MAIL
OBSŁUGA WIADOMOŚCI
PRZESYŁANIE DALEJ
ODPOWIEDZI
AUTOMATYCZNE

56

Możesz przesyłać dalej
wiadomości e-mail na
inne konto.
włącz przesyłanie dalej
Przesyłaj moją pocztę do:
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Nieraz jednak zdarzy się, że będziesz chciał/-a odpowiedzieć na otrzymanego maila,
a najlepiej zrobić to w ramach tej samej domeny. By było to możliwe, rekomendujemy
wybranie opcji „Zachowaj kopię wiadomości przesłanych dalej”.

EDUROAM
Eduroam jest siecią internetową, która działa głównie na wydziałach oraz w akademikach
przynależnych do Uniwersytetu. Żeby się z nią połączyć na własnym urządzeniu mobilnym
lub laptopie, należy wybrać Eduroam z listy dostępnych sieci. Przy pierwszej próbie połączenia pojawi się okno logowania. Tam wpisz uniwersytecki adres mailowy oraz hasło
identyczne jak do logowania w systemie USOS. Pamiętaj, by pole z anonimowym identyfikatorem/loginem pozostawić puste!
Więcej informacji dotyczących sieci eduroam na UAM znajdziesz na stronie:
https://eduroam.amu.edu.pl/
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WF | STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I SPORTU UAM
http://swfis.amu.edu.pl/
Każdy student ma obowiązek uczęszczania przez dwa semestry na zajęcia z wychowania
fizycznego. W zależności od wydziału zajęcia odbywają się na pierwszym lub drugim roku.

INFORMACJE OGÓLNE:
Rejestracja następuje na początku semestru zimowego. Przed nią warto zapoznać się
z harmonogramem zajęć, dostępnym na stronie:
http://swfis.amu.edu.pl/page.php?strona=Dla%20studenta&podstrona=Plan%20
zaj%C4%99%C4%87
Rejestracja odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego warto przygotować
się wcześniej i zrobić to zaraz po jej otwarciu. Pamiętaj jednak, że, w zależności od dyscypliny, rejestracje otwierają się o różnych godzinach. Warto także pomyśleć o ewentualnych
„planach awaryjnych” co do uprawianych sportów.
PAMIĘTAJ
Przed wyborem dyscypliny zwróć uwagę na miejsce, gdzie odbywają się zajęcia (ul. Zagajnikowa/
ul. Młyńska) oraz czas potrzebny na dojazd!

REJESTRACJA KROK PO KROKU:
KROK 1

Wejdź na stronę http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2 i zaloguj się danymi używanymi
w USOSie.
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KROK 2

Po lewej stronie widnieje zakładka „Rejestracje”. Kliknij ją.

2
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ INFORMACJI
POZNAŃ
GNIEZNO
KALISZ

REJESTRACJE
WYSZUKIWARKA
KOSZYK
GIEŁDA

KROK 3

W okienku „Otwarte” pojawi się opcja rejestracji na wf w mieście, w którym studiujesz oraz
dany semestr. Będzie to wyglądać podobnie do poniższego zrzutu ekranu.
3
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI

OTWARTE

WIĘCEJ INFORMACJI

NIEAKTYWNE

POZNAŃ
GNIEZNO
KALISZ

REJESTRACJE
WYSZUKIWARKA
KOSZYK
GIEŁDA
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WF-2020SL-P
Rejestracja na zajęcia WF na semestr letni 20XX/20XX
dla studentów odbywających studia w Poznaniu.
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KROK 4

Pojawi się okno ze wszystkimi dostępnymi dyscyplinami sportowymi. Wybierz jedną.
4
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ INFORMACJI
POZNAŃ
GNIEZNO
KALISZ

REJESTRACJE NA ZAJĘCIA WF NA
SEMESTR LETNI 20XX/ 20XX DLA
STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH
STUDIA W POZNANIU
KOD GRUPY

NAZWA GRUPY PRZEDMIOTÓW

REJESTRACJE
WYSZUKIWARKA
KOSZYK
GIEŁDA
PŁATNOŚCI
POMOC
KROK 5

Znajdziesz się na stronie, na której widnieje kod przedmiotu, semestr przeznaczony na jego
realizację oraz nazwa dyscypliny. Kliknij ją.
5
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ INFORMACJI
POZNAŃ
GNIEZNO
KALISZ

REJESTRACJE
WYSZUKIWARKA
KOSZYK
GIEŁDA
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KOD
PRZEDMIOTU

CYKL
DYDATKTYCZNY

NAZWA
PRZEDMIOTU

32-KM

Semestr letni
2019/ 2020

Koszykówka
mężczyzn
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KROK 6

Na stronie pojawią się poszczególne grupy zajęciowe. Możesz tu sprawdzić nazwiska
prowadzących, miejsce odbywania zajęć, terminy oraz pozostałą liczbę wolnych miejsc
w grupie. Wybierz jedną z grup.
6
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ INFORMACJI

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
(2020/SL) – LISTA GRUP
ZAJĘCIOWYCH

POZNAŃ
GNIEZNO
KALISZ

GRUPA

PROWADZĄCY

MIEJSCE

TERMIN

REJESTRACJE
WYSZUKIWARKA
KROK 7

Kolejna strona przedstawia informacje o wybranej grupie. To tu możesz się zarejestrować,
klikając w ikonę „koszyka”, która w momencie aktywacji rejestracji będzie podświetlona,
a obok będzie widniała zielona strzałka.
Po udanej rejestracji wyświetli się komunikat, że zostałeś pomyślnie zarejestrowany do
grupy, a obok ikony „koszyka” pojawi się zielone potwierdzenie.
7
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
(2020/SL) – GR. 4

WIĘCEJ INFORMACJI
POZNAŃ
GNIEZNO
KALISZ

REJESTRACJE
WYSZUKIWARKA
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KOD PRZEDMIOTU

33-KM

NAZWA PRZEDMIOTU

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

CYKL DYDAKTYCZNY

SEMESTR LETNI 2019/2020
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A co, jeśli nie udało Ci się zarejestrować? A jeśli nie
przyznano Ci żetonu?
W obu przypadkach musisz pojechać do sekretariatu przy ul. Zagajnikowej (przystanek
Os. Różany Potok) i poprosić o rejestrację na wybrane zajęcia.

PAMIĘTAJ
Nieobecności warto odrabiać (twoja obecność
na zajęciach często stanowi o ocenie z przedmiotu). W tym celu wystarczy, że pójdziesz w inny
dzień tygodnia na zajęcia sportowe, a prowadzący uzupełni krótki dokument potwierdzający
Twoją obecność (taką kartę możesz pobrać np.
w recepcji w budynku przy ul. Zagajnikowej 9).
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LEKTORATY | STUDIUM JĘZYKOWE UAM
http://sj.amu.edu.pl/

Każdy student ma obowiązek uczęszczać na lektorat z jednego/dwóch języków (w zależności od kierunku). Liczba semestrów, przez które trwają zajęcia, wiąże się ze stopniem
zaawansowania, a cykl ten kończy egzamin certyfikacyjny. Lektoraty startują zawsze
w semestrze letnim.

TESTY DIAGNOZUJĄCY I POZIOMUJĄCY:
Test diagnozujący (zazwyczaj dostępny w październiku) służy do sprawdzenia poziomu
biegłości w danym języku i jest to informacja wyłącznie dla Ciebie. Jeśli nie jesteś pewien
swoich umiejętności, jest on niezwykle przydatny. Najniższy dostępny poziom lektoratów to
A2 – w przypadku gdy nie jesteś na tyle biegły językowo, musisz osiągnąć go samodzielnie.
W tym celu możesz skorzystać z materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie:
https://www.elearning.amu.edu.pl/
Wynik testu poziomującego jest ostateczną informacją, pokazującą Twój poziom
zaawansowania języka i na jego podstawie dostaniesz wirtualny żeton, za pomocą którego zarejestrujesz się do właściwej grupy.
Oba testy znajdziesz pod adresem:
http://testyjezykowe.amu.edu.pl/

DŁUGOŚĆ TRWANIA ZAJĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD
OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU:
A2

4 semestry,

B2.1

2 semestry,

B1

3 semestry,

B2.2

1 semestr.

REJESTRACJA:
Rejestracja następuje pod koniec semestru zimowego. Dla każdego wydziału rozpoczyna
się o innej godzinie. Harmonogram jest dostępny na stronie:
http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/rejestracja-na-lektoraty-20172018
Rejestracja odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego warto przygotować
się wcześniej i zrobić to zaraz po jej otwarciu.

64

11

Przygotuj się na sport i języki

REJESTRACJA KROK PO KROKU:
KROK 1

Wejdź na stronę https://ul.amu.edu.pl/ i zaloguj się na niej danymi używanymi na USOSie.
KROK 2

Postępuj podobnie do kroków wymienionych w części dotyczącej wychowania fizycznego.

A co, jeśli nie udało Ci się zarejestrować? A jeśli nie
przyznano Ci żetonu?
W przypadku, kiedy nie udało Ci się zarejestrować na dane zajęcia, możesz skontaktować
się bezpośrednio z prowadzącym i poprosić o dopisanie do grupy, o ile w międzyczasie
zwolniły się miejsca.
Natomiast, jeśli nie został Ci przyznany żeton, musisz pojechać do sekretariatu Studium
Językowego UAM w budynku Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6, pokój
324 i poprosić o zarejestrowanie do danej grupy zajęciowej.
Więcej informacji dotyczących pracy sekretariatu znajdziesz na stronie:
http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/sj/sekretariat
Zasady uczęszczania na lektoraty, dodatkowe wnioski i podania znajdziesz pod adresem:
http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam
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PORADNIA ROZWOJU
I WSPARCIA PSYCHICZNEGO
Na Uniwersytecie jednostką odpowiedzialną za pomoc psychologiczną jest Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, która zatrudnia trzech psychoterapeutów.
Jeśli czujesz, że nie masz już pomysłu na rozwiązanie problemu, nie wiesz jak pokonać
trudności, nie masz siły, ani motywacji do działania – zgłoś się właśnie do nich.

Placówka oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na
wszelkich jego płaszczyznach – od adaptacji do
nowego środowiska uczelnianego, poprzez relacje
z innymi, problemy osobiste i rodzinne, aż po funkcjonowanie zdalne.
Wizyty mogą przybierać różne formy: od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. W ofercie oprócz indywidualnych spotkań
znajdują się szkolenia i warsztaty. Od października organizowane będą grupy wsparcia
oraz wprowadzony zostanie program pomocy dla studentów oparty na spotkaniach
z ekspertami przez doświadczenie.
W ostatnim czasie poradnia została przeniesiona do nowych pomieszczeń
dostosowanych do jej potrzeb, wprowadzono system pomocy psychologicznej
na całej uczelni, a na wydziałach powołano koordynatorów wydziałowych ds.
kontaktu z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, którzy bezpośrednio
skierują Cię do odpowiednich pracowników.
Poradnia mieści się w DS „Hanka” przy al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań. Aby umówić
się na spotkanie, wystarczy w godzinach dyżurów zadzwonić do poradni, przyjść osobiście
lub skontaktować się mailowo.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://poradnia.amu.edu.pl.
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BIURO WSPARCIA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Od 2004 roku zajmuje się wspieraniem osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
trudnościami w uczeniu się i innymi problemami zdrowotnymi, związanymi z codziennym
funkcjonowaniem na Uniwersytecie.
Biuro oferuje pomoc zarówno kandydatom na studia, studentom, doktorantom, jak i pracownikom naukowo-badawczym w realizowaniu się na studiach oraz w prowadzeniu
działalności naukowej.
Kto może skorzystać z pomocy BWON?
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby w spektrum autyzmu,
osoby chorujące przewlekle lub czasowo kontuzjowane,
osoby z trudnościami poznawczymi (np. dysleksja, dysgrafia, schizofrenia)
i emocjonalnymi, doświadczające trudności w studiowaniu (np. depresja,
stany lękowe).
Kto może skorzystać z pomocy BWON?
dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta/-tki
(np. zmiana formy egzaminu, zaliczenia, wydłużenie czasu trwania egzaminu, dodatkowe przerwy; podział egzaminu z obszernego komponentu na
mniejsze części i wiele innych);
zatrudnianie asystentów dydaktycznych, laboratoryjnych dla osób z niepełnosprawnościami, czy asystentów–tłumaczy dla osób w spektrum autyzmu;
zatrudnianie tłumaczy polskiego języka migowego;
wypożyczanie sprzętu, w tym systemów FM wspomagających słyszenie,
notatników brajlowskich, lup powiększających itp.;
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opiniowanie przyznawania miejsc w domach studenckich, przystosowanych
do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami (w tym pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS Zbyszko i Jagienka);
organizacja lektoratów języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub z trudnościami poznawczymi (np. dysleksja)
w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
wsparcie w organizacji zajęć z Praktycznej Nauki Języka Polskiego dla studentów głuchych lub słabosłyszących na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej;
organizacja indywidualnych zajęć logopedycznych;
wsparcie Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania;
organizacja obozów szkoleniowych i sportowych (w tym w Letniej Szkoły Języka Angielskiego, Spotkania Adaptacyjne dla Studentów I roku, czy Zimowe
Seminarium Szkoleniowe);
organizacja transportu na zajęcia objęte planem studiów dla osób z trudnościami w poruszaniu się.
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Nawet najbardziej zahartowanemu weteranowi zdrowia przytrafi się czasem coś większego niż katar lub przeziębienie. W Poznaniu, poza prywatną służbą zdrowia, funkcjonują
także przychodnie studenckie, w tym Uniwersytecka Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna UNIMEDYK, znajdująca się w Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6.
W ramach jej działalności studenci mogą bezpłatnie poradzić się lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz stomatologa. Na wizytę możesz umówić się zarówno telefonicznie
(tel. +48 690 442 722), jak i osobiście. W ostatnim czasie nawet uruchomiono w tym celu
godziny przyjęć specjalnie dedykowane studentom.

Aby zostać pacjentem przychodni, wystarczy
uzupełnić oraz złożyć bądź przesłać do przychodni (mailowo lub tradycyjnie) formularz wyboru
lekarza rodzinnego.
Jeżeli jednak Twój stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu, możesz skorzystać z bezpłatnej
wizyty, niezależnie od złożenia powyższej deklaracji.
Pamiętaj, że będąc studentem, podlegasz również ubezpieczeniu zdrowotnemu, które
pozwala na korzystanie z dowolnej placówki publicznej służby zdrowia. Czasami może być
wymagane wypełnienie oświadczenia o ubezpieczeniu. Pilnuj jednak, czy wśród dokumentów nie znajdzie się formularz dotyczący zmiany lekarza rodzinnego!
Więcej informacji o Przychodni UNIMEDYK znajdziesz na stronie:
http://unimedyk.pl/przychodnia-studencka/
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Początki Poznania wiązać można z położonym na prawym brzegu Warty grodem na
Ostrowie Tumskim. Kluczową rolę w kształtowaniu pozycji miasta względem innych

Gotycka bazylika jest warta uwagi

odegrały pierwsze zabudowania – obecna

nie tylko ze względu na swój suro-

Bazylika archikatedralna Świętych Piotra

wy, majestatyczny wygląd i znaj-

i Pawła oraz gotycki kościół pod wezwaniem

dującą się w środku Złotą Kaplicę,

Najświętszej Marii Panny.

lecz jest ona również miejscem
pochówku pierwszych władców
Polski. Najnowsze badania wska-

zują także, że jedna z wyżej wymienionych świątyń była miejscem chrztu Mieszka I w 966 roku.
W niedalekim sąsiedztwie wspomnianych kościołów znajduje się Brama Poznania – centrum
wiedzy o regionie, perełka nowoczesnej architektury i miejsce spotkań.

Poznań na przestrzeni wieków rozrastał się, co idealnie prezentuje zabudowa Starego Miasta z renesansowym ratuszem w centralnej części płyty
Starego Rynku.
Nieopodal rynku znajduje się kolejny ważny punkt orientacyjny na mapie miasta, czyli Plac
Wolności z charakterystyczną nowoczesną Fontanną Wolności. Plac otoczony jest wieloma
ważnymi instytucjami kultury: Muzeum Narodowym, Biblioteką Raczyńskich, Hotelem Bazar
czy budynkiem Arkadii (dawny pruski teatr miejski) i usytuowanym bezpośrednio za nim
Teatrem Polskim. Plac Wolności jest miejscem wielu wydarzeń odbywających się cyklicznie
zarówno w okresie letnim (festiwale, koncerty, silent disco), jak i zimowym (jarmark bożonarodzeniowy), przyciągającym turystów i mieszkańców Poznania.
Wynikiem dalszych przebudów i ekspansji terytorialnej miasta jest reprezentacyjna, uznana w 2008 roku przez Prezydenta RP za pomnik historii, Dzielnica
Cesarska. W skład jej zabudowań wchodzą między innymi budynki akademickie
należące dziś do UAM: Collegium Maius, Minus i Iuridicum, a także Uniwersytet Ekonomiczny czy Akademia Muzyczna. Szczególną uwagę warto zwrócić
także na Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, którego wzniesiona według
klasycznych, rzymskich wzorców fasada zwieńczona jest symbolem budynku – pegazem. Teatr najlepiej podziwiać, odpoczywając w naprzeciwległym
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parku z centralnie usytuowaną fontanną, stanowiącą ciekawe przedłużenie
architektury teatru.
Najważniejszą budowlą Dzielnicy jest Zamek Cesarski powstały na zlecenie ostatniego
cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma I, który miał być symbolem przynależności
Wielkopolski do ziem Rzeszy. Neoromański zamek dziś pełni funkcje kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe, mieszcząc w swych murach sale galeryjne, koncertowe, teatralne czy Kino
Pałacowe. W Centrum Kultury Zamek odbywają się również cykliczne imprezy kulturowe jak
muzyczny Festiwal Ethno Port Poznań, filmowy Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA, literackie festiwale Poznań Poetów i Festiwal Fabuły oraz wydarzenie
stanowiące fenomen kulturalny w skali Polski, obchodzone w dniu Święta Niepodległości 11
listopada imieniny ulicy Święty Marcin.

Innymi dzielnicami Poznania, na które warto zwrócić szczególną uwagę, są między innymi Jeżyce
i Łazarz. Co rzadko spotykane w innych miastach
Polski, dzielnice funkcjonujące przed włączeniem
w obręb miasta jako pobliskie wsie do dziś zachowały
swój pierwotny kształt – świadczące o ich autonomii
„centra” stanowią rynki: Jeżycki i Łazarski.
Spacerując urokliwymi uliczkami Jeżyc, warto wstąpić do Starego Zoo, Teatru Nowego czy
Kina Rialto, podziwiając po drodze perełki architektury secesyjnej. Co łączy obie dzielnice,
to ogromna liczba malutkich kawiarni, restauracji i winiarni, których zróżnicowana i przemyślana oferta gastronomiczna zaspokoi każde, nawet najbardziej wymagające podniebienie.
Wybierając się na wycieczkę śladem łazarskiej secesji, warto po drodze z Jeżyc zahaczyć
o urokliwy, zapewniający chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku Park Wilsona, gdzie
znajduje się poznańska Palmiarnia (również zachęcająca ofertą wydarzeń).
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Poznań to fascynujące miasto – nie tylko ze względu na fenomenalnie bogate zaplecze
historyczne, kulturowe i akademickie. Położenie geograficzne stolicy Wielkopolski było jednym z wielu czynników przyczyniających
się do opracowania intrygującego sposobu komunikacji, który pomógł skuteczniej

Gwara poznańska charakteryzuje

opisywać otaczającą rzeczywistość.

się licznymi zapożyczeniami z języka niemieckiego. Jeżeli jesteś spoza
Wielkopolski, możesz być bardzo
zaskoczony, kiedy usłyszysz kilka
słów padających z ust rodowitych
poznaniaków.

Innych natomiast możesz używać na co dzień, nie mając nawet pojęcia, że właśnie stąd
pochodzą. Poniżej mamy dla Ciebie malutki słownik najczęściej używanych słów przez
mieszkańców stolicy Wielkopolski.
Antrejka – korytarz, przedpokój;

Ćpać – spokojnie, tu nie chodzi o zażywanie szkodliwych substancji – je-

Amerykany – biszkoptowe ciasteczka

żeli poznaniak ćpa, to ma na myśli, że

oblane lukrem;

rzuca jakimś przedmiotem;

Bana – pociąg;

Ejber – rozrabiaka;

Bejmy – pieniądze;

Fyrtel – dzielnica;

Bimba – tramwaj;

Galat – galaretka mięsna;

Brzdąc – mieszkańcy Poznania nie mają

Gzik – twarożek, bardzo często ser-

tu na myśli małego dziecka. Brzdąc

wowany z pyrami;

to przepyszne ciasto, które składa się
z kremu, biszkoptu i kakao;

Hulajpeta – hulajnoga;

Chichrać się – śmiać się;

Kejter – wierny przyjaciel każdego
człowieka, czyli pies;

Ćmik – papieros;
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Klamerka – spinacz używany do roz-

Siatka – w niej można nosić pyry na

wieszania mokrego prania;

obiad :) Przeważnie siatką nazywa się
reklamówkę jednorazową lub mate-

Laczki – w innych częściach Polski

riałową torbę na zakupy;

na ten element codziennej domowej
odzieży mówi się na różne sposoby:

Skibka – kromka chleba;

kapcie, trepki albo ciapki. W Poznaniu
mamy laczki;

Szkieły – policjanci;

Lumpy – ubrania. Teraz już wiesz,

Tej – największa zagadka dla każdego

skąd mogła się wziąć nazwa sklepu

przyjezdnego. Poznaniacy uwielbiają

z odzieżą używaną;

wtrącać tej na początku i końcu zdania
w celu zwrócenia na coś uwagi;

Nie mieć wszystkich w domu – inaczej:
mieć coś z deklem;

Tytka – torba papierowa;

Odbić bilet – w innych częściach Polski

Wiara – ludzie. Wiara bardzo lubi się

bilety się kasuje, w Poznaniu – odbija;

z wuchtą – kiedy poznaniak zobaczy, że
na Rynku Głównym o godzinie 12:00 jest

Petronelka – biedronka, a zarazem

dużo ludzi, powie: Wuchta wiary, tej!;

ulubiony sklep każdego z nas;
Wuchta – dosłownie oznacza dużo;
Plendze – placuszki robione z pyrów,
czyli placki ziemniaczane;

Wuja – wujek;

Pyra – ulubieniec w każdej kuchni, czyli

Zakluczyć – zamknąć coś na klucz, po-

ziemniak;

nieważ jest różnica między zamknąć
a zakluczyć.

Pyzy – to jest najczęstsze zaskoczenie
każdego przyjezdnego. W Poznaniu
uważa się, że pyzy to gotowane na
parze kluski drożdżowe;
Robić łóżko – ścielić łóżko;
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Słowa i zwroty, które zostały zawarte w naszym
skromnym słowniku, są cząstką bogactwa charakterystycznego dla poznańskiej gwary.
Fakt, że jest nadal używana świadczy o tym, jak żywa wciąż jest wśród dumnej ze swego
pochodzenia społeczności. W Poznaniu bardzo często możesz spotkać reklamy i kampanie
społeczne zapisane w gwarze poznańskiej.
Jeżeli temat gwary szczególnie Cię zainteresował, to serdecznie zachęcamy do odwiedzenia
ciekawych fanpage’y na Facebooku zajmujących się jej propagowaniem np.
Dialektologia UAM;
Dawniej tutej – gwara wielkopolska;
GWARA poznańska;
Ciekawym jest, że gwara poznańska często występuje również w muzyce i literaturze – np.
w utworach lokalnych raperów jak Paluch i Peja (ciekawostka: ‘peja’ w gwarze poznańskiej oznacza ‘wesz’). Innym muzykiem posługującym się gwarą jest Grabaż śpiewający
w zespołach Strachy na lachy i Pidżama Porno. Co więcej, w literaturze doszło do przekładu
„Małego Księcia” na gwarę poznańską – „Książę Szaranek”. Znaną postacią jest również Wuja
Czechu, który tworzy przezabawne wiersze nawiązujące do codzienności lokalnej społeczności. Bardzo ważną osobą dla propagowania
gwary poznańskiej jest Ryszard Ćwirlej – autor kryZanim jednak zatopisz się w lekturze,
przejdź do kuchni i spróbuj jednego
z tradycyjnych przepisów!
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KUCHNIA
Poznań to miasto pyr. Zatem nie powinno być zaskoczeniem stwierdzenie, iż Poznań to
miasto pyrami stojące. Regionalna kuchnia chętnie czerpie z tych „owoców ziemi”, a my
przygotowaliśmy dwa sprawdzone przepisy kulinarne, które są w poznańskim stylu (i na
studencką kieszeń oczywiście).

PYRY Z GZIKIEM (DANIE BEZMIĘSNE)
Najbardziej kojarzone z Poznaniem danie, a jakże proste w wykonaniu.

NA DWIE PORCJE BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:
6-8 średniej wielkości pyr
250 g twarogu półtłustego
200 g śmietany 18%
pęczek szczypiorku/2 małe cebule dymki/ ½ zwykłej cebuli
sól oraz pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE:
KROK 1

Pyrki umyj dokładnie, tak, aby pozbyć się resztek piasku. Następnie umyte ziemniaki wrzuć
do garnka z osoloną wodą (ok. łyżeczka soli na półtora litra wody) i gotuj w mundurkach
do miękkości.
KROK 2

Do miski włóż twaróg, następnie dodaj śmietanę i oba składniki delikatnie wymieszaj.
KROK 3

Posiekaj drobno szczypiorek lub cebulkę, a następnie dodaj je następnie do twarogu.
KROK 4

Wszystkie składniki dobrze wymieszaj i dopraw solą oraz pieprzem do smaku. Dobrze taki
gotowy gzik odstawić do lodówki na 20 minut.
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Jest to najbardziej podstawowa wersja tego dania. Warto eksperymentować i dodawać
do bazowego gziku inne składniki według upodobania, np. natkę pietruszki czy rzodkiew.

PARZYBRODA (DANIE MIĘSNE)
Proste w wykonaniu, a jakże sycące danie jednogarnkowe (tzw. ajntopf). Jest to zupa, którą
standardowo podaje się z chlebem. Raz ugotowana wystarczy na dwa dni.

POTRZEBOWAĆ BĘDZIESZ:
0,5 kg młodej kapusty lub kapusty włoskiej (średnia główka)
0,5 kg pyrek
pęczek włoszczyzny (4 marchewki/2 pietruszki/seler/por)
0,5 kg wołowiny lub wieprzowiny (najlepiej z łopatki lub rostbefu)
2-3 liście laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE:
KROK 1

Mięso pokrój w kostkę. Wrzuć do garnka z wodą, dodaj przyprawy i gotuj do miękkości na
małym ogniu.
KROK 2

W czasie gotowania mięsa umyj wszystkie warzywa i obierz pyrki oraz włoszczyznę. Kapustę
poszatkuj, a pozostałe warzywa pokrój w kostkę.
KROK 3

Odcedź mięso od wywaru. Wywarem zalej warzywa i gotuj ok. 40 minut. Dodaj mięso
i dopraw je solą i pieprzem do smaku.
KROK 4

Gotuj jeszcze ok. 10 minut. Podawaj jak zupę.
Jest to standardowa wersja tej potrawy, jednak można trochę zmienić jej smak, dodając
w trakcie gotowania garść podsmażonego wędzonego boczku, co uzupełni jej aromat.
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Kuchnia poznańska jest bogata w wiele więcej
pysznych, ciekawych dań. Poniżej wymieniliśmy
kilka najsłynniejszych potraw z Poznania.

PYZY
Choć w każdym regionie Polski mogą przybierać różną formę, w Wielkopolsce są to gotowane
na parze kluski drożdżowe. Podawane tradycyjnie do pieczonej kaczki czy gęsi. Można je
również podawać z gulaszem, a także w słodkiej odsłonie – polane roztopionym masłem,
z cukrem oraz opcjonalnie cynamonem.
Można je znaleźć w większości marketów w postaci półfabrykatów, często pod nazwą
“kluski na parze” lub “pyzy drożdżowe”.

GALAT (GALERT, ZIMNE NÓŻKI)
Staropolska potrawa, którą, podobnie jak pyzy, można znać pod różnymi nazwami. Jest
to galareta mięsna, najczęściej występująca w formie kawałków mięsa (np. wieprzowego
lub drobiowego) zatopionych w żelatynie razem z warzywami (np. marchew lub groszek).
Jadana na zimno, polana octem lub sokiem z cytryny przed podaniem.

SZARE KLUCHY
Są to tradycyjne dla kuchni wielkopolskiej kluski ze startych, surowych ziemniaków. Gotowane w osolonej wodzie. Podaje się je najczęściej polane skwarkami ze smażonego boczku
z ugotowaną kapustą kiszoną.
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RURY
Są to kawałki wypieczonego na miodzie ciasta piernikowego. Są sprzedawane w postaci
kwadratowych wypieków zwiniętych w połówkę rury. Tradycyjnie można je nabyć w trakcie
oktawy Bożego Ciała oraz przed cmentarzami na Wszystkich Świętych. W praktyce można je
nabywać częściej, przy okazji np. Imienin ulicy Święty Marcin czy Jarmarku Świętojańskiego.

ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
Jeżeli jesteś w Poznaniu w okolicach 11 listopada, to koniecznie musisz spróbować tych
wypieków. Są to rogale z ciasta półfrancuskiego wypełnione nadzieniem z białego maku,
uformowane w kształt podkowy, lukrowane i posypane orzechami. Wypiek ten jest tradycyjnie
przygotowywany z okazji Dnia Świętego Marcina. Sprzedaje się go “na wagę” – najłatwiej
go dostać podczas Imienin ulicy Święty Marcin, ale warto poczekać kilka dni – niektóre
piekarnie wyprzedają wówczas rogale w niższych cenach ;)
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Zacznij studia od aktywowania swojej ELS w systemie PEKA.

Na mojej ELS mogę zapisać bilet komunikacji miejskiej
i doładować tPortmonetkę. Dzięki temu wygodniej poruszam
się po Poznaniu... nie tylko.

Każdy student może sprawnie poruszać się środkami
transportu publicznego po Poznaniu i aglomeracji,
korzystając z udogodnień, które oferuje system PEKA.
Studenci I roku poznańskich uczelni z Elektroniczną Legitymacją Studencką mogą korzystać
z zainstalowanej na niej aplikacji PEKA. Wystarczy ją aktywować i w drogę!

AKTYWUJ SWOJĄ ELS W SYSTEMIE PEKA
WYBIERZ JEDEN Z PONIŻSZYCH SPOSOBÓW
SPOSÓB 1

Wejdź na stronę www.peka.poznan.pl i wypełnij wniosek o adaptację swojej ELS do systemu
PEKA. Po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia odwiedź dowolny Punkt Obsługi Klienta
ZTM i poinformuj pracownika POK o złożeniu wniosku.
SPOSÓB 2

Przyjdź do dowolnego Punktu Obsługi Klienta ZTM i aktywuj swoją ELS w systemie PEKA.

Po dokonaniu akceptacji ELS już możesz zalogować
się na swoim koncie na stronie www.peka.poznan.pl.
84
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CO DALEJ? SPOSÓB 1

Jeśli wybrałeś pierwszy sposób adaptacji ELS do systemu PEKA zaloguj się w następujący sposób:
w miejscu przeznaczonym na LOGIN wpisz swój adres e-mail, a w polu HASŁO - to, które
podałeś podczas wypełniania wniosku o adaptację ELS w systemie PEKA.
CO DALEJ? SPOSÓB 1

Jeśli wybrałeś drugi sposób adaptacji ELS do systemu PEKA zaloguj się w następujący sposób:
w ,miejscu przeznaczonym na LOGIN wpisz swój adres e-mail, podany pracownikowi ZTM
podczas adaptacji ELS, a w polu hasło - wpisz swój PESEL. Przy kolejnym logowaniu możesz zmienić hasło.

Po zalogowaniu na swoim koncie możesz kupić
bilet okresowy oraz specjalny (np. semestralny,
Bilet Metropolitalny z ulgą), doładować tPortmonetkę, sprawdzić termin obowiązywania
biletu, a także stan tPortmonetki.

DLA STUDENTÓW, KTÓRZY LUBIĄ MIEĆ
WSZYSTKO ZAPLANOWANE Z GÓRY
Bilet semestralny jest atrakcyjny cenowo. Studenci z poznańskich uczelni mają w ofercie
także Bilet Metropolitalny z ulgą. Oba bilety można kupić przez Internet, w jednym z Punktów Sprzedaży Biletów oraz w Punktach Obsługi Klienta. Mając bilet specjalny, nie musisz
przykładać ELS do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu.
Aktualną listę Punktów oraz interaktywną mapkę znajdziesz na stronie
www.ztm.poznan.pl
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Bilet semestralny ma dobrą cenę. To dla mnie najkorzystniejszy wybór.

CENY WYBRANYCH BILETÓW SEMESTRALNYCH ORAZ BLETÓW
METROPOLITARNYCH Z ULGĄ
RODZAJ BILETU

CZAS WAŻNOŚCI

STREFA

CENA

Bilet semestralny

120 dni

A

172,00 zł

Bilet semestralny

150 dni

A

202,00 zł

Bilet Metropolitarny z ulgą (na sieć)*

14 dni

A

28,00 zł

Bilet Metropolitarny z ulgą (na sieć)*

30 dni

A

59,50 zł

Pełną taryfę biletową znajdziesz na stronie www.ztm.poznan.pl
* Bilet Metropolitarny z ulgą (na sieć) można wykupić na okres od 14 do 366 dni.

Mam bilet okresowy. Płacę za tyle dni, ile mi pasuje.

BILET OKRESOWY
Bilet okresowy lub sieciowy może być sieciowy lub trasowany do 6 przystanków. Obowiązują
one w dowolnie wybranej strefie i przez wybraną liczbę dni - od 14 do 366 w przypadku
biletu na sieć oraz od 14 do 90 dni w przypadku biletu trasowanego. Mając bilet okresowy,
nie musisz przykładać ELS do czytnika przy wejściu i wyjściu z tramwaju czy autobusu. Bilety
okresowe kupisz w Punktach Obsługi Klienta, Punktach Sprzedaży Biletów, w biletomatach
oraz przez Internet*.
*Pierwszy bilet trasowany kupisz w Punktach Obsługi Klienta. Przedłużyć go możesz
w Punktach Sprzedaży Biletów i przez Internet wyłącznie na taką samą trasę i ten sam
okres obowiązywania, jak poprzedni trasowany.
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STUDENCKIE PRZEJAZDY JEDNORAZOWE
Z tPORTMONETKĄ
CO TO JEST tPORTMONETKA
Na Twojej ELS działa również specjalne konto, które umożliwia opłacanie przejazdów
jednorazowych oraz postojów w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania na Jeżycach
i w wybranych parkomatach w Centrum.

OPŁATA ZA PRZEJAZD
Zależna jest od liczby przejechanych przystanków. Pamiętaj, że do rozpoczęcia podróży
wystarczy, że na tPortmonetce masz środki na przejechanie 1 przystanku. Kontynuowanie
podróży kolejnym pojazdem będzie możliwe po uzupełnieniu środków na tPortmonetce. Po
wydaniu w ciągu jednego dnia na przejazdy równowartość ceny ulgowego 24-godzinnego,
dalsze opłaty na tPortmonetce przestaną być naliczane - dalej podróżujesz już za darmo,
aż do końca dnia.

GDZIE DOŁADOWAĆ tPORTMONETKĘ
W Punktach Obsługi Klienta, Punktach Sprzedaży Biletów, w biletomatach oraz przez Internet.

Korzystasz z tPortmonetki? Koniecznie przy
wejściu i wyjściu z pojazdu pojazdu przyłóż
swoją ELS do czytnika.

wsiadam

Podane stawki dotyczą przejazdów ulgowych 50%.

36gr
1

2

30gr

30gr

20gr

20gr

3

4

5

6

9gr

9gr
7

4gr
8

4gr
9

4gr
10...

3gr
21...

System potraktuje Twój przejazd jako jedną podróż, kontynuując korzystne naliczanie opłaty,
jeśli przesiądziesz się maksymalnie 3 razy - na każdą przesiadkę masz do 20 minut.
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OBSŁUGA CZYTNIKA
1. OSOBA TOWARZYSZĄCA
Jeśli chcesz dodatkowo opłacić przejazd z tPortmonetki za osobę towarzyszącą, wybierz
przycisk +N lub +U, następnie przyłóż ELS do czytnika.

2. BILET OKRESOWY
Jeśli posiadasz bilet okresowy, np. na strefę A, a chcesz przejechać do np. strefy B, wybierz
przycisk +ABC, a następnie przyłóż ELS do czytnika. Pamiętaj, do wykonania tej czynności
musisz mieć środki na tPortmonetce.

3. TERMINY I STAN KONTA tPORTMONETKI
Aby sprawdzić rodzaj posiadanego biletu, termin jego obowiązywania oraz stan konta
tPortmonetki, wybierz przycisk Stan karty, a następnie przyłóż ELS do czytnika.

4. AKTYWOWANIE BILETU ORAZ DOŁADOWANIE TPORTMONETKI
Aby aktywować bilet oraz doładowanie tPortmonetki, opłacone przez Internet, wybierz
przycisk Transfer e-biletu, a następnie wsuń ELS do kieszonki.

0. OS. SOBIESKIEGO

A

0. OS. SOBIESKEIGO

A

Linia przebiega przez strefy
1

+N
NORMALNY
2

4

+U
ULGOWY
STAN
KARTY

TRANSFER E-BILETU

ZBLIŻ KARTĘ DO CZYTNIKA LUB
WYBIERZ OPCJĘ
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Chcesz wiedzieć więcej?
www.peka.poznan.pl

1

3
+ABC

A B C

tel: 61 646 33 44
kontakt@peka.poznan.pl
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Na co zwrócić uwagę przy wynajmie mieszkania?

LOKALIZACJA
Każdy student chciałby spać jak najdłużej, jednak w dużej mierze uzależnione jest to od
miejsca zamieszkania – a głównie odległości od Kampusu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma trzy główne Kampusy: Morasko, Śródmiejski oraz Ogrody. W zależności do tego,
w którym miejscu odbywają się zajęcia, warto wynająć mieszkanie w niedużej odległości.

GDZIE ZAMIESZKAĆ, BY MIEĆ DOBRY DOJAZD?
KAMPUS MORASKO

Jest to najbardziej zielony kampus naszego Uniwersytetu. Usytuowany w północnej części
Poznania składa się z następujących wydziałów: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Fizyki,
Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Biologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Chemii, Wydział Archeologii oraz Wydział Historii.
Studiując na którymś z tych wydziałów, warto wybrać:
osiedla z łatwym dostępem do któregoś z przystanków PST (Słowiańska,
Aleje Solidarności, Lechicka Poznań Plaza, Kurpińskiego, Szymanowskiego,
Os. Sobieskiego),
dzielnice: Morasko, Piątkowo, Winogrady, Umultowo.

Zwróć też uwagę, by nie wynajmować mieszkania w znacznie oddalonych od Kampusu Morasko dzielnicach, takich jak na przykład Wilda,
KAMPUS ŚRÓDMIEJSKI

Łazarz, Górczyn czy Grunwald.

Kampus ten obejmuje wydziały w centrum Poznania takie jak: Wydział Anglistyki,
Wydział Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii, Wydział Nauk o Sztuce,
Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologiczny. Centrum daje mnóstwo możliwości,
a więc dojazd z większości dzielnic może być ułatwiony.
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Warto jednak wybrać:
mieszkania zlokalizowane w ścisłym centrum, na Starym Mieście,
dzielnice: Jeżyce, (Górna) Wilda, Stare Miasto, Ogrody, Łazarz, a nawet Rataje.
KAMPUS OGRODY

Kampus znajduje się w zachodniej części Poznania. W skład Kampusu wchodzą: Wydział
Studiów Edukacyjnych, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii oraz Wydział Psychologii i Kognitywistyki.
Studiując na którymś z tych wydziałów, warto wybrać:
mieszkania z łatwym dostępem do linii tramwajowych 2, 7, 17, 18,
dzielnice: Ogrody, Jeżyce, Stare Miasto, Grunwald.

WYNAJEM
Gdy znajdziemy mieszkanie zlokalizowane blisko Kampusu, należy zwrócić uwagę na opłaty,
umowę oraz stan lokalu. Jeżeli szukasz go sam, warto wynająć pokój, a nie całe mieszkanie.
Nie będzie trzeba martwić się o składki na czynsz czy poszukiwanie współlokatora. Ceny
pokoi różnią się w zależności od dzielnicy, osiedla czy wieku budynku. Widełki kosztu najmu
to 400-1200 zł.
Na co zwrócić uwagę:
Czy cena jest stała?
Oferty zawierają wysokość czynszu + opłatę za media (gaz, prąd, woda,
śmieci) w zależności od zużycia lub stałą wysokość opłat. Rozliczenie opłat
za media następuje co miesiąc, dwa bądź trzy. Przy ryczałcie, czyli stałej
cenie, nie trzeba martwić się o zużycie czy pamiętać o przelewie. Wysokość
opłat za media to zazwyczaj około 200 zł. Niestety, teraz wchodzą nowe
opłaty za prąd i wodę, przez co kwoty te mogą wzrosnąć (w przypadku
prądu nawet o 1/3).
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Czy występuje konieczność wpłaty kaucji i czy jest ona całkowicie zwrotna?
Kaucja zabezpiecza umowę najmu. Warto zapytać się o to, czy po okresie
trwania umowy jest ona zwracana w całości lub czy istnieje możliwość
zwrotu przy zerwaniu umowy.
Jaki jest czas wypowiedzenia umowy?
Na jaki czas podpisywana jest umowa?
Kto płaci za remonty, naprawy usterek
Czy w umowie występuje konieczność odremontowania pokoju po zakończeniu umowy?
Czy w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy należy szukać
osoby na swoje miejsce?

OGLĄDANIE MIESZKANIA
Kiedy spodoba Ci się oferta i umówisz się na spotkanie z właścicielem bądź osobą mającą
uprawnienia do oprowadzania po mieszkaniu, zwróć uwagę na:
liczbę pomieszczeń i obecność zamka w drzwiach od pokoju (jeżeli nie jest
to kawalerka),
metraż,
rozmieszczenie kontaktów,
szczelność okien,
stan wykończenia mieszkania (ściany, podłoga),
wyposażenie pokoju (ważne, by było chociaż podstawowe, czyli miało łóżko,
szafę oraz biurko z krzesłem), kuchni, łazienki,
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okolicę (obecność sklepów, punktów usługowych, przystanków autobusowych
i tramwajowych).

MAM MIESZKANIE - I CO DALEJ?
Jeżeli mieszkanie spełnia wszystkie wymagania i chcesz podpisać umowę, pozostaje kwestia
kosztów jego utrzymania. Oprócz czynszu oraz ewentualnej opłaty za media pozostają
również mniejsze wydatki jak środki czystości, meble czy sprzątanie.
Oto kilka porad:
miesięczne koszty chemii domowej to około 20-40 zł (w zależności, czy to
mieszkanie wielopokojowe czy kawalerka)
warto ustalić ze współlokatorami grafik sprzątania
jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w mop czy szczotkę, najlepiej podzielić
się ze współlokatorami: kto co kupuje – jeżeli zmienisz mieszkanie, to dany
przedmiot kupiony przez Ciebie wędruje z Tobą, nie musisz się martwić o to,
że mieliście na niego składkę i nie wiecie, jak się podzielić
na chemię domową najlepiej robić składki – płyny i gąbki do naczyń, płyn
do podłogi (możesz użyć tego do naczyń!), środki do czyszczenia toalety
w przypadku umeblowanego pokoju warto wziąć pod uwagę grupy typu
„Zero Waste” bądź dzielnicowe „Sprzedam”, gdzie znaleźć można meble
w znacznie niższej cenie

PS. Zawsze sprawdź dojazd z miejsca
zamieszkania na uczelnię! Pomoże Ci
przy tym Jakdojade w formie aplikacji
bądź strony internetowej.
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WYKORZYSTAJ SWOJĄ LEGITYMACJĘ!
Większość instytucji kulturalnych oferuje studentom bilety ulgowe, często ze zniżką 50%. Nie bój się
zapytać o taką możliwość, w końcu znajdujesz się w Poznaniu – polskiej stolicy oszczędzania. ;)

NAJTAŃSZA OPCJA: WARTA
Doskonale wiemy, że student w Poznaniu oszczędza podwójnie. Co powiesz na ogólnodostępną, darmową miejscówkę na grilla, piknik bądź zwykłe piwo w plenerze?

Brzegi naszej poznańskiej rzeki oferują takie udogodnienia jak zezwolenie na picie alkoholu czy też
okazyjne występy DJów.
Sprawa jest prosta: umawiasz się ze znajomymi na Moście Rocha, schodzicie nad wodę
(strona południowa, byle nie pod most!) i rozkładacie swój koc na trawie. Wraz z końcem
maja otwiera się tu KontenerART (pot. kontenery) – miejsce koncertów, setów DJskich i kursów salsy, z plażą i dobrym jedzeniem!

MALTA NIE MORZE, ALE MOŻE TEATR?
Fanom i fankom teatru nazwa „Malta” nie kojarzy się tylko z poznańskim jeziorem lub galerią.
Od prawie 30 lat w Poznaniu można zażyć Kultury przez wielkie K dzięki Festiwalowi Malta.
W trakcie wydarzenia organizowane są plenerowe i studyjne pokazy sztuk teatralnych bądź
filmów oraz koncerty. Wstęp na zdecydowaną większość z nich jest darmowy.
Innym darmowym wydarzeniem kulturalnym w Poznaniu jest festiwal Animator, którego organizatorzy co roku dyktują motyw przewodni, nierzadko trudny
społecznie. To świetna okazja, aby przekonać się, jak wygląda świat zza animowanej kurtyny.
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Każdy teatroholik z pewnością musi też odwiedzić przynajmniej kilka z poznańskich teatrów.
Teatr Wielki (tzw. Opera) zaoferuje Ci najwybitniejsze sztuki oraz klasyki dramatu i komedii.
W Teatrze Nowym nacieszysz uszy fenomenalną oprawą muzyczną przedstawień i musicali.

Na deskach Teatru Polskiego zobaczysz aktorów
i aktorki przedstawiających obraz Polski i Europy
bez cenzury.
Teatr Animacji znajdujący się w Zamku przywita Cię swoją bajkową otoczką i zachwyci doskonałą scenografią. Natomiast w Teatrze Muzycznym odkryjesz kolejne warstwy swoich
ulubionych historii i przekonasz się, jak brzmią najlepsze głosy Wielkopolski.

ZANURZ SIĘ W KINEMATOGRAFII
Multipleksy obecnie nie oferują atrakcji zadowalających studencką kieszeń. Odwiedź małe,
studyjne kina znajdujące się często w zabytkowych podwórzach. Znajdziesz tam zazwyczaj
repertuar z festiwali, a do tego spędzisz czas w klimatycznym miejscu. Wypad do małego
kina może być też pretekstem do odwiedzenia dzielnicy Poznania, w której Cię jeszcze nie
było. Dodatkowo nacieszysz oczy odnowionymi neonami i będziesz mieć okazję do zrobienia ciekawej sesji zdjęciowej.
Rialto

Muza

Bułgarska 19

Apollo

Pałacowe

Malta

WYBIERZ SIĘ DO KLUBU
Po całym tygodniu pilnej nauki każdemu należy się chwila rozrywki i beztroskiej zabawy
w klubie. Na wielu kierunkach piątki nie są tak obciążone zajęciami, jak inne dni tygodnia.
Z tego względu mówi się też o studenckich czwartkach, otwierających klubowy weekend.
Tylko nie zapomnij wziąć legitymacji! Dzięki niej możesz się spodziewać darmowego wstępu,
tańszego baru do konkretnej godziny, a nawet powitalnego drinka. Pamiętaj, żeby sprawdzać dostępne wydarzenia na Facebooku - możliwe, że właśnie dzięki kliknięciu ‘Wezmę
udział’ wejdziesz do klubu za darmo!
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w klubie. Na wielu kierunkach piątki nie są tak obciążone zajęciami, jak inne dni tygodnia.
Z tego względu mówi się też o studenckich czwartkach, otwierających klubowy weekend.
Tylko nie zapomnij wziąć legitymacji! Dzięki niej możesz się spodziewać darmowego wstępu,
tańszego baru do konkretnej godziny, a nawet powitalnego drinka. Pamiętaj, żeby sprawdzać dostępne wydarzenia na Facebooku - możliwe, że właśnie dzięki kliknięciu ‘Wezmę
udział’ wejdziesz do klubu za darmo!

ZORGANIZUJ SOBIE PUB TOUR
Towarzyskim centrum Poznania jest bez dwóch zdań Stary Rynek i otaczające go ulice. Nie
masz pomysłu na konkretną miejscówkę? Spotkaj się ze znajomymi na Wrocławskiej, zajrzyjcie
do pubów i barów po drodze, a z pewnością odkryjecie co najmniej kilka ciekawych miejsc!

Doskonałą opcją na rozpoczęcie wieczoru jest także
Plac Wolności, gdzie nierzadko odbywa się silent disco.
Sprawdź na Facebooku, kiedy organizowane jest kolejne takie wydarzenie. Tam też, poza
dostępnymi wokół pubami, w okresie Adwentu odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy,
gdzie napijesz się grzanego wina, a także przejedziesz się poznańską wersją London Eye.
Brzmi jak idealny pomysł na spotkanie, prawda?

NACIESZ SIĘ ZIELENIĄ
Koniecznie pamiętaj o dotlenianiu się po intensywnym dniu na uczelni! Warto spędzić czas
w parkach niedaleko budynku swojego wydziału, pojechać do Parku Cytadela, Palmiarni
czy do Ogrodu Botanicznego UAM. Wstęp do Palmiarni będzie Cię kosztował 8 złotych
(pamiętaj o legitymacji!), a do Ogrodu Botanicznego UAM wejdziesz za darmo.
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PRZETESTUJ SWOJE ZDOLNOŚCI DEDUKCYJNE
Doskonałym sposobem na zintegrowanie się ze znajomymi jest wybranie się do escape
roomu i sprawdzenie się we wspólnym działaniu. Do wyboru masz naprawdę wiele tematycznych pokojów: Kochasz podróże? Zaczytujesz się przygodami Harry’ego Pottera?
A może chcesz poczuć się jak w horrorze? Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Często w ofercie pojawiają się także programy
lojalnościowe, a więc jeśli masz ochotę odwiedzić
kilka pokoi będących własnością jednej firmy - to
dla Ciebie okazja idealna!
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Studencki maj to przedsesyjny czas, gdy
w naszym mieście odbywają się liczne wydarzenia organizowane przez poznańskie
samorządy studenckie.

Każdy student ma wówczas okazję uczestniczyć w wielu koncertach, stand-upach, aktywno-

ściach, szkoleniach, wykładach i innych atrakcjach. Ten miesiąc możemy podzielić
na tzw. „przedbiegi juwenaliowe” oraz wieńczące to wszystko Juwenalia.
Do przedbiegów zaliczamy takie wydarzenia jak:
Wielkie Grillowanie UAM, organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Polibuda Open Air, organizowane przez Politechnikę Poznańską czy
Integralia, organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego.

WIELKIE GRILLOWANIE UAM
Dwudniowy, darmowy festiwal dla studentów, organizowany przez Samorząd Studentów
UAM we współpracy z władzami Uniwersytetu, studentami oraz chętnymi wolontariuszami.

Przysłowiowe „WuGie” otwiera Studencki maj,
zapraszając wszystkich studentów oraz mieszkańców Poznania na nowoczesny Kampus Morasko.
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Podczas dwóch dni na terenie festiwalu odbywają się przeróżne
atrakcje oraz liczne koncerty - w ciągu ostatnich lat występowali
m.in: Quebonafide, Taco Hemingway, Luxtorpeda, Łąki Łan, O.S.T.R.
i wielu innych znakomitych polskich artystów.
Wielkie Grillowanie to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim spotkanie z przyjaciółmi przy wspólnym grillu czy wzięcie udziału w licznych konkurencjach, które zapewnia Zespół Animacji. Jest to również wspaniała okazja do spróbowania wyjątkowych dań
z FoodTrucków, sprawdzenia się w konkurencjach studenckich, wyrażenia swojej artystycznej
natury, a przede wszystkim do dobrej zabawy w gronie „starych” i „nowych” znajomych.

JUWENALIA
Święto studentów wieńczy trwający trzy dni festiwal organizowany przez całe środowisko
poznańskich uczelni. Tak jak podczas pozostałych wydarzeń Studenckiego maja, tutaj
również mamy okazję do uczestnictwa we wszelakich animacjach, konkursach, grach oraz
przede wszystkim koncertach.

Juwenalia rozpoczynają się wielkim, kolorowym pochodem z placu Adama Mickiewicza do Parku im.
Jana Pawła II. O godzinie 22:00 na scenie głównej
Prezydent Miasta Poznania przekazuje studentom
klucze do miasta i to właśnie wtedy rozpoczyna się
długo wyczekiwana, prawdziwa studencka fiesta!
Podczas tego festiwalu bez trudu znajdziesz ludzi ze wszystkich uczelni
w Poznaniu, którzy z uśmiechem na ustach wspólnie świętują niepisany początek lata. Czasami w późnych godzinach nocnych dochodzi
do rywalizacji o to, która uczelnia jest najlepszą w Poznaniu, dlatego
zawsze warto znać kilka studenckich przyśpiewek.
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To wydarzenie to również idealna okazja do nawiązania nowych znajomości
oraz rozwinięcia umiejętności miękkich poprzez udział w wolontariacie i zaangażowanie w organizację festiwalu. Istnieje wiele zespołów, do których można
się zapisać - każdy znajdzie coś ciekawego, w czym czuje się dobrze lub w co
chciałby się zaangażować.

KINDERNALIA
Czyli po prostu studenci dzieciom. Projekt powstał w 2018 roku i odbywa się z ramienia
Fundacji Jeden Uniwersytet w pierwszą niedzielę po Juwenaliach Poznańskich.

Wydarzenie ma na celu stworzenie tzw. Dnia Dziecka
dla wszystkich zainteresowanych bąbelków.

Na dzieci czeka wiele atrakcji w postaci stref ukierunkowanych na konkretne zainteresowania, np. eksperymenty fizyczne i chemiczne oraz
zajęcia plastyczne. Jest to dla nich niesamowita zabawa, dla rodziców
ogromna radość, a dla nas, studentów, to wspaniały czas dzielenia
się wiedzą nabytą w trakcie studiów z najmłodszymi. Kto wie, może dzięki temu pójdą
w nasze ślady i będą kolejnym aktywnym pokoleniem poznańskich studentów?
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PODZIĘKOWANIA

7 października 2020 r.

Powyższy poradnik nie powstałby bez pomocy wielu rąk, głów, ich pomysłów i słów. Za
przygotowanie wszystkich treści, ich obróbkę, poświęcony czas, zaangażowanie, cierpliwość, wyrozumiałość i ogólny ogrom włożonej pracy serdecznie dziękuję kolegom i koleżankom z Samorządu: Julii Bednarek, Anicie Czekaj, Dominice Dudziak, Wiktorii Kamzie,
Adamowi Kuta, Joasi Maruszczak, Sandrze Migacz, Kasi Niemier, Julii Przybyłowskiej, Filipowi Ratajczakowi, Paulinie Śmiechowskiej, Marcie Wieteskiej, Ewie Woźniak i Karolowi
Wundzińskiemu, a także naszym niezastąpionym „korekciarom językowym” w składzie:
Karolina Burnagiel, Anita Czekaj, Wiktoria Kamza, Sandra Migacz i Ewa Wojciaczyk.
Dziękuję również za pomoc i wsparcie merytoryczne paniom: Magdalenie Cieślik
z Poradni Rozwoju i Zdrowia Psychicznego i Annie Rutz, Pełnomocniczce Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami, kolegom: Jankowi Białkowi, Irkowi
Jemiołkowi, Miłoszowi Rzymyszkiewiczowi-Fijałce. Podziękowania kieruję także
do Waldka Wojny, który pomógł mi rozpocząć i zakończyć ten projekt (wtedy
jeszcze pod roboczą nazwą „Vademererekumkum”), dzielił się wieloma wizjami,
ale i hamował niekiedy wybujałe ambicje.”
Z wdzięcznością

Daria Kamrowska
Przewodnicząca Komisji ds. Projektów
Zarządu Samorządu Studentów UAM
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