
WITAMY NA UAM
Rozpoczynasz właśnie niezwykły czas!



Jesteś teraz częścią naszej akademickiej
społeczności. To wyjątkowa grupa, a jej członków
łączy pasja do nauki i nieustanna potrzeba rozwoju.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
znajduje się w prestiżowym gronie uczelni
badawczych. Należy też do europejskiego
konsorcjum EPICUR. To otwiera przed Tobą wiele
możliwości. Gotowa/ Gotowy na studia? Pomożemy
Ci w adaptacji!

Gratulacje!



Razem
postawmy
pierwsze kroki

Uczelnia to 20 wydziałów w Poznaniu oraz
4 filie zamiejscowe. Wydziały mają swoje
siedziby na trzech kampusach miejskich.

Kampusy to: Ogrody zwane
„Szamarzewem”, Morasko oraz Kampus
Śródmiejski.

W centrum znajduje się także siedziba
główna UAM. To Collegium Minus przy
ul. Wieniawskiego 1. 

Filie zamiejscowe działają w Słubicach,
Gnieźnie, Kaliszu i Pile. 

Te informacje będą przydatne w
pierwszych dniach



Władze
uczelni

prof. dr hab. Bogumiła
Kaniewska
Jej Magnificencja Rektor UAM 
w kadencji 2020-2024 

Prorektorzy
Najbliżsi współpracownicy JMR,
którzy odpowiadają za określone
działy funkcjonowania uczelni. Mają
też pod opieką szkoły dziedzinowe.

Dziekan
Stoi na czele wydziału. Za sprawy
studenckie odpowiada odpowiedni
Prodziekan ds. studenckich.



Kampus Ogrody

ul. Szamarzewskiego 89, budynek AB

Wydział Psychologii i
Kognitywistyki (WPiK)

ul. Szamarzewskiego 89, budynek C

Wydział Socjologii (WS)

ul. Szamarzewskiego 89, budynek D

Wydział Studiów
Edukacyjnych (WSE)

ul. Szamarzewskiego 89, budynek C

Wydział Filozoficzny (WF)

ul. Szamarzewskiego 89, budynek AB

Wydział Antropologii i
Kulturoznawstwa (WAiK)



Kampus Śródmiejski

Al. Niepodległości 53

Wydział Prawa i
Administracji (WPiA)

ul. Szamarzewskiego 89, budynek C

Wydział Neofilologii (WN)

ul. Szamarzewskiego 89, budynek D

Wydział Nauk o Sztuce
(WNoS)

ul. Grunwaldzka 6

 Wydział Anglistyki (WA)

ul. Fredry 10

Wydział Filologii Polskiej i
Klasycznej (WFPiK)

ul. Wieżowa 2/4

Wydział Teologiczny (WT)



Kampus Morasko

Wydział Nauk
Geograficznych i
Geologicznych (WNGiG)

Wydział Matematyki i
Informatyki (WMiI)

Wydział Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa (WNPiD)

 Wydział Fizyki (WF)
Wydział Geografii Społeczno -
Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej (WGSEiGP)

Wydział Chemii (WCh)

 
Wydział Biologii (WB)

Wydział Historii (WH)
 

Wydział Nauk o Sztuce
(WNoS)

 
Wydział Archeologii (WArch)



Organizacja
roku
akademickiego

Inauguracja roku akademickiego
03.10.2022 r.

Dzień Studenta I roku
03.10.2022 r.

Okres zajęć dydaktycznych
01.10.2022 r. – 02.02.2023 r.

Wakacje zimowe
23.12.2022 r. – 02.01.2023 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna
06-19.02.2023 r.



Organizacja
roku
akademickiego

Przerwa międzysemestralna
20-26.02.2023 r.

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna
27.02 – 05.03.2023 r.

Okres zajęć dydaktycznych
27.02 – 22.06.2023 r.

Wakacje wiosenne
06-11.04.2023 r.

Letnia sesja egzaminacyjna
26.06 – 09.07 2023 r.



Organizacja
roku
akademickiego

Wakacje letnie/ okres zajęć dydaktycznych
(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
10.07 – 31.08.2023 r.

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna
01-17.09.2023 r.

W roku akademickim 2022/2023 ustanawia się
następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
3 października 2022 r., 
4 października 2022 r., 
 31 października 2022 r., 
2 listopada 2022 r., 
2 maja 2023 r., 
10 maja 2023 r. (Dzień Sportu).

W dniu 28 maja 2023 r. nie odbywają się zajęcia
dydaktyczne.



To spotkanie z udziałem rektor UAM profesor
Bogumiły Kaniewskiej oraz prorektor 
do spraw studenckich i kształcenia profesor
Joanny Wójcik. 
Tego dnia będziesz miała/miał okazję
poznać także członków samorządu
studenckiego UAM.

Dzień Studenta I Roku



Dobry student to dobrze poinformowany student. Jak
nim zostać? To proste!
Zostań regularnym gościem portalu uam.edu.pl - 
w specjalnej zakładce STUDENCI znajdziesz wszystkie
aktualności. 
Śledź też profile uczelni w mediach społecznościowych.
Wszystkie informacje znajdziesz też w Intranecie
Studenta.
Nie zapomnij o stronie wydziałowej!

Portal Studenta

https://amu.edu.pl/studenci/aktualnosci


Biura Obsługi Studenta w 2019 roku
zastąpiły dziekanaty. Są one
miejscem pierwszego kontaktu dla
studentów naszej uczelni. Uzyskacie
w nich wsparcie i pomoc w Waszych
studenckich sprawach.

Biuro Obsługi Studenta



Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument, który pozwala na
identyfikację studenta także poza murami uczelni. Najważniejsze,
aby pamiętać o jej przedłużeniu na początku każdego semestru, co
należy zrobić w Biurze Obsługi Studenta. Tam też zgłaszasz jej
kradzież, zaginięcie czy zniszczenie. 
Legitymacja uprawnia studentów do zniżek na bilety komunikacyjne,
ale też pozwala na korzystanie z ulg w miejscach użyteczności
publicznej.
Studenci UAM mogą pobrać i zainstalować mLegitymację, jako
dodatkową usługę w ramach aplikacji mObywatel. Dokument
elektroniczny może aktywować każdy student poprzez kod QR oraz
kod aktywacyjny otrzymany na uczelni.
mLegitymacja studencka działa tak jak tradycyjny dokument.
Pokazując ją na ekranie smartfona, student potwierdza swój status i
może skorzystać z ulg i zwolnień. Może również potwierdzić swoje
dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. 

Legitymacja



Jeśli zamierzasz korzystać z transportu publicznego
organizowanego przez ZTM w Poznaniu, warto pomyśleć o
wyrobieniu sobie karty PEKA lub też aktywacji
Elektronicznej Legitymacji w systemie PEKA.
Szczegółowe informacje dostępne są w Intranecie
Studenta.

Legitymacja a PEKA

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Aktywacja-Elektronicznej-Legitymacji-Studenta-w-systemie-PEKA.aspx?CT=1663232019982&OR=OWA-NT&CID=47b6f0cc-e44b-01c8-d6a9-473ad352ea87


Złożysz podania/wnioski
dotyczące toku studiów

Wnioski
Otrzymasz legitymację i
przedłużysz jej ważność.

Legitymacje
studenckie

Obsługa procesu składania
wniosków dotyczących
pomocy materialnej
(stypendia, zapomogi,
zakwaterowanie w domu
studenckim) oraz
wniosków o stypendium
rektora dla najlepszych
studentów*.

* Te wnioski złożysz
wyłącznie za pośrednictwem
konta w systemie USOS.

Pomoc materialna

Otrzymasz niezbędne
zaświadczenia np. do ZUS-
u, KRUS-u, banku.

Zaświadczenia

Możesz skorzystać z wymiany
międzynarodowej w ramach
programu ERASMUS+ oraz
innych umów bilateralnych – w
BOS otrzymasz informację o
wymianie zagranicznej oraz
możliwościach wymiany
międzyuczelnianej.

Wymiany
studenckie

Co załatwisz w Biurze Obsługi
Studenta (BOS)?

Pamiętaj, że kontakt mailowy przebiega zawsze za pośrednictwem maili
studenckich w domenie @st.amu.edu.pl, a nie za pośrednictwem maili

prywatnych.

Otrzymasz dyplom wraz z
suplementem.

Dyplomy



Collegium
Geographicum Kampus Ogrody

Collegium
Historicum

Collegium
Novum

Wydział Nauk
Geograficznych i
Geologicznych

Wydział Geografii
Społeczno -
Ekonomicznej i
Gospodarki
Przestrzennej

Wydział Socjologii 

Wydział Psychologii i i
Kognitywistyki 

Wydział Filozoficzny

Wydział Antropologii i
Kulturoznawstwa 
( kierunek
kulturoznawstwo)

Wydział Antropologii i
Kulturoznawstwa 
( kierunek Etnologia)

 Wydział Historii

 Wydział Archeologii

 Wydział Nauk o Sztuce

Wydział Neofilologii

Biuro Obsługi Studenta
może być wspólne dla
studentów kilku
wydziałów!



Collegium
Biologicum

Collegium
Chemicum

Collegium
Physicum

Collegium
Maius

Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Fizyki Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej

Wydział Antropologii i
Kulturoznawstwa 
(kierunek Wiedza o
Teatrze; Media
interaktywne i Widow.)

Biuro Obsługi Studenta
może być wspólne dla
studentów kilku
wydziałów!

Collegium
Mathematicum

Collegium
Martineum

Collegium
Heliodori Święcicki

Wydział Matematyki 
i Informatyki

Wydział Prawa 
i Administracji

Wydział Anglistyki Nazwy pozostałych
Biur Obsługi Studenta
odpowiadają nazwom
wydziałów.



To aplikacja sparowana z Uniwersyteckim
Systemem Obsługi Studenta. Możesz tam
przeglądać swoje plany zajęć, oceny i zaliczenia.
Sprawdzisz też rozliczenie płatności. Za
pośrednictwem tej aplikacji rejestrujesz się na
zajęcia i rekrutujesz do programu ERASMUS. Dane
do pierwszego logowania to dane z konta
rekrutacyjnego.

Systemy
uniwersyteckie

USOSweb

W trakcie studiów będziesz
korzystać z kilku systemów,
które usprawnią przepływ
informacji oraz komunikację.
Także rejestracja na przedmioty
i do grup odbywa się przy
użyciu systemów
informatycznych.

Poczta 
Każdy student UAM otrzymuje dostęp do własnej
studenckiej skrzynki pocztowej. Żeby sprawdzić
adres mailowy, należy się najpierw zalogować do
systemu USOS. Sprawdź, jak zalogować się do
poczty studenckiej i o365. 

o365
Otrzymujesz także dostęp do o365, czyli systemu
Microsoft znajdującego się w chmurze. Ważnym
narzędziem stała się aplikacja Teams, która
dostępna jest w pakiecie o365. Pozwala na
prowadzenie grupowej konwersacji, koordynację
pracy w grupie, a także organizację
wideokonferencji i wideochatów. 

https://www.office365.amu.edu.pl/files/pierwsze_logowanie_studenci_ver5.pdf
https://www.office365.amu.edu.pl/files/pierwsze_logowanie_studenci_ver5.pdf


W Intranecie otrzymasz dostęp do najważniejszych
aktualności uniwersyteckich, wsparcie zarówno
techniczne, jak i dydaktyczne.
Jest to witryna, do której należy zalogować się,
stosując procedury opisane na stronie.

Systemy
uniwersyteckie

Intranet

W trakcie studiów będziesz
korzystać z kilku systemów,
które usprawnią przepływ
informacji oraz komunikację.
Także rejestracja na przedmioty
i do grup odbywa się przy
użyciu systemów
informatycznych.

Eduroam
Eduroam jest siecią internetową, która działa
głównie na wydziałach oraz w akademikach
przynależnych do Uniwersytetu. Dla
użytkowników smartfonów proces łączenia z
siecią jest bardzo prosty. Wystarczy wejść w listę
sieci Wi-Fi, wybrać sieć o nazwie „eduroam”, a
następnie zalogować się, wpisując swój login,
czyli adres e-mail nazwa_konta@amu.edu.pl w
przypadku pracownika lub
nazwa_konta@st.amu.edu.pl w przypadku
studenta, oraz hasło do konta.

https://www.office365.amu.edu.pl/files/pierwsze_logowanie_studenci_ver5.pdf


Pierwszy rok studiów to wyjątkowy czas.
Intensywny i pełen emocji. Twój organizm
będzie wystawiony na wiele prób. Spraw,
aby pozostać w dobrym zdrowiu.
Podpowiadamy, jak to zrobić, korzystając
ze wsparcia UAM. 

Zadbaj o siebie



Przychodnia UNIMEDYK

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
stomatologa.

Studenci UAM mogą korzystać z Uniwersyteckiej
Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej UNIMEDYK.
Przychodnia bezpłatnie przyjmuje studentów w
ramach poradni:

Przychodnia znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 6 
w Poznaniu.

Pamiętaj, że zostaniesz pacjentem przychodni po
złożeniu deklaracji wyboru lekarza.



Sport
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
oferuje szeroką gamę dyscyplin. Treningi odbywają
się w nowoczesnym kompleksie sportowym pod
okiem wykwalifikowane kadry trenerskiej. 
Prężnie rozwijają się liczne sekcje sportowe.
Studenci mają możliwość rozwijania umiejętności
sportowych w takich dyscyplinach jak m.in. futsal,
szermierka, piłka nożna, siatkówka, pływanie,
aerobik, dyscypliny dla studentów z
niepełnosprawnościami, narciarstwo alpejskie i
snowboard, wioślarstwo, judo, squash, karate, joga,
trójbój siłowy etc.

http://swfis.amu.edu.pl/?page_id=39


Pomoc psychologiczna

Jeśli czujesz, że nie masz już pomysłu na
rozwiązanie problemu, nie wiesz, jak pokonać
trudności, nie masz siły ani motywacji do działania,
możesz skorzystać z pomocy, której udziela
Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na
różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do
nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi,
problemy osobiste i rodzinne. 

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-psychologiczna


Już na pierwszym roku
możesz realizować swój
projekt naukowy. Dzięki
statusowi uczelni
badawczej zwiększył się
też dostęp studentów do
zespołów grantowych.
Zapytaj na wydziale!

Granty Ważne dla rozwoju jest
nawiązanie relacji i
zdobycie doświadczenia w
działaniach społecznych.
Działalność w samorządzie
oraz innych organizacjach
studenckich to Twoja
szansa! 

Samorząd

Uczelnia oferuje programy
wymiany międzynarodowej,
w ramach której można
wyjechać za granicę lub do
innych ośrodków
akademickich w kraju. To
338 destynacji na świecie.
Istnieje też możliwość
wyjazdu z programu
ERASMUS. 

Wymiana

Jeśli chcesz studiować
więcej niż jeden kierunek
lub masz inne ważne
powody, możesz wystąpić
do prodziekana ds.
studenckich i kształcenia o
zgodę na Indywidualną
Organizację Studiów.

Indywidualna
organizacja roku

Postaw na rozwój

Studenci realizują swoje
pasje i dzielą
doświadczeniami, działając
w wydziałowych kołach
naukowych, których jest już
ponad 160.

Koła naukowe

Skorzystaj z propozycji Biura
Karier: zdobądź doświadczenie,
rozwiń umiejętności, podnieś
kompetencje, zaplanuj ścieżkę
kariery. Uzyskasz wsparcie
doradców zawodowych,
znajdziesz oferty pracy, praktyk,
staży.   

Biuro Karier UAM



Powodzenia!



Centrum Marketingu

Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza 
w Poznaniu


