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UKSW
- DOBRY WYBÓR!
Drod zy Stu de nc i,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w
Warszawie
to
prężnie
rozwijająca
się pa ństwowa szkoła wyższa, której działalność
naukowa i dydaktyczna odpowiada na potrzeby
współczesnego,
zmieniającego
się
świata.
Swoimi korzeniami sięga najstarszej tradycji
akademickiej w Polsce. Od dziś stajecie
się częścią tej tradycji.
Przygotowaliśmy dla Was specjalny poradnik,
który krok po kroku pomoże poznać wybrane
studia i odnaleźć się w nowym miejscu.
Przed Wami jeden z najpiękniejszych okresów
w życi u – studia! Rozpoczynacie wielką przygodę.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to
najlepsze miejsce nauki i zawodowego startu.
Niech to będzie wyjątkowy czas rozwoju! Życzę Wam wielu nowych przyjaciół, inspirujących
wykładów i zajęć oraz odkrywania ciekawych pasji.

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Rektor UKSW
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PRZED PIERWSZYMI
ZAJĘCIAMI
OD B IE R Z L E G IT YMA CJĘ ST UDENCK Ą

Informację o terminie i miejscu odbioru znajdziesz na stronie internetowej swojego Wydziału.
ZALOGUJ SIĘ DO USOSweb
Aby po raz pierwszy się zalogować do systemu USOSweb użyj loginu i hasła, które otrzymałeś
w e-mailu podczas rejestracji na studia. Pamiętaj, aby przy pierwszym logowaniu ustawić swoje hasło.
Zapamiętaj ten login i hasło, bo będziesz ich używać przy logowaniu do innych systemów,
potrzebnych np. podczas nauki zdalnej.
Po zalogowaniu do USOSweb, możesz zarejestrować się na zajęcia według załączonej instrukcji,
złożyć wniosek o stypendium, sprawdzić oceny, prowadzić korespondencję z wykładowcami oraz
sprawdzić wiele innych informacji potrzebnych podczas studiowania.
ZŁÓŻ ŚLUBOWANIE
Pamiętaj, że osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta w chwili złożenia ślubowania. Jeżeli
nie złożysz ślubowania, nigdy nie staniesz się studentem. Niezłożenie ślubowania może być uznane za
niepodjęcie studiów, co uzasadnia skreślenie z listy studentów.
Studenci I roku są zobowiązani do uczestnictwa w dwóch obowiązkowych szkoleniach. Zaliczenie ich
jest jednym z warunków zaliczenia roku.
SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
Pierwsze szkolenie odbywa się podczas dni organizacyjnych. W trakcie roku akademickiego dostępne
będą kolejne, minimum trzy inne terminy, na które będziesz mógł się zapisać poprzez platformę
USOSweb.
SZKOLENIE BIBLIOTECZNO-INFORMAT YCZNE
Szkolenie jest obligatoryjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz
studentów I roku studiów magisterskich. Szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej.
Warunkiem zaliczenia szkolenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego.
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KAMPUSY
Nasz Uniwersytet składa się z 12 wydziałów zlokalizowanych w dwóch kampusach przy ul. Dewajtis
oraz ul. Wóycickiego. W Dziekanowie Leśnym dobiega końca budowa Multidyscyplinarnego Centrum
Badawczego UKSW.
UKSW dysponuje bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym. Przestronne sale wykładowe
wyposażone są w zaawansowany sprzęt audiowizualny. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby
zwiększyć efektywność i wygodę prowadzonych zajęć. Na terenie Uczelni znajdują się m.in. aule, sale
konferencyjne, hala sportowa, stołówki oraz przedszkole.
Na kampusie Wóycickiego 1/3 swoją siedzibę mają:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział
Wydział

Biologii i Nauk o Środowisku,
Nauk Historycznych,
Nauk Pedagogicznych,
Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych,
Filozofi i Chrześcijańskiej,
Społeczno-Ekonomiczny,
Prawa i Administracji,
Medyczny. Collegium Medicum,
Studiów nad Rodziną.

Na terenie kampusu mieszczą się także:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych,
Biuro Karier,
Dział Współpracy Międzynarodowej,
Dział Pomocy Materialnej,
Studium Języków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego,
kościół pw. Świętego Józefa,
przedszkole,
hala sportowa.

Na kampusie Dewajtis 5 swoją siedzibę mają:
• Wydział Nauk Humanistycznych,
• Wydział Teologiczny,
• Wydział Prawa Kanonicznego.
Na terenie kampusu mieszczą się także:
•
•
•
•

Rektorat,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców,
Radio UKSW,
Biblioteka Główna.

Na Kampus Dewajtis dojedziesz tramwajami nr 17 i 6, autobusami nr 181, 103, 121, 150, a także
rowerem miejskim. Na Kampus Wóycickiego dotrzesz autobusami nr 114, 181, 303. Przy obu
kampusach dla studentów dostępne są również miejsca parkingowe.
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GDZIE SZUKAĆ
INFORMACJI?
Najważniejsze informacje dotyczące studiów znajdziesz na stronie
głównej Uniwersytetu – www.uksw.edu.pl oraz na stronie
internetowej swojego Wydziału. Z wszelkimi pytaniami możesz też
udać się do dziekanatu. Pamiętaj jednak, że jest on otwarty dla
studentów tylko w określonych godzinach i może być też nieczynny
w wybrane dni.
Dziekanaty są odpowiedzialne za:
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie teczek osobowych studentów,
organizację grup studenckich i seminaryjnych,
nadzór nad praktykami studenckimi,
wystawianie zaświadczeń studenckich,
wydawanie indeksów, dyplomów,
wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji studenckich,
obli czanie średnich ocen.
Twój plan zajęć, a także terminy dyżurów nauczycieli
akademickich są dostępne po zalogowaniu do USOSweb.

Sprawdź terminy sesji egzaminacyjnych i dni wolne w kalendarzu
akademickim – dzięki temu dowiesz się, jak będzie przebiegał
zarówno semestr zimowy, jak i letni.
Aby być na bieżąco, śledź profi le UKSW na Facebooku i Instagramie.
Informacje również uzyskasz w Centrum Wsparcia Studenta.
Zaglądaj do Sylabusa, dostępnego na USOSweb – znajdziesz tam wszystkie informacje o przedmiocie,
m. in. liczbie godzin, zakresie tematów, punktach ECTS, kryterium oceniania, literaturze, itp.
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AKADEMIKI
Studenci spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsce w domach studenckich „Jelonek”, „Rogaś”
i „Sarna”, zlokalizowanych na osiedlu „Przyjaźń” przy ul. Stanisława Konarskiego na Bemowie.
Opłata za miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi od 450 do 590 zł, a w dwuosobowym od 410 do
560 zł. Miejsce w domu studenckim przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku, lista
wyma ganych dokumentów oraz terminy składania wniosków znajdują się na stronach DPMS.
Na obydwu kampusach mamy do dyspozycji stołówki, punkty małej gastronomii – kafeterie
i barki oraz automaty z kawą i przekąskami.
Więcej informacji o akademikach znajdziesz na stronie www.dpm.uksw.edu.pl.
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NAJWAŻNIEJSZE JEDNOSTKI
UNIWERSYTECKIE
CENTRUM WSPARCIA STUDENTA
Centrum Wsparcia Studenta jest jednostką administracji
ogólnouczelnianej UKSW, która udziela pomocy oraz
wsparcia studentom i doktorantom w sprawach związanych
z kształceniem, inicjatywami studenckimi.
Do zadań CWS należy:
•
•
•
•

organizacja inicjatyw wspierających studentów,
realizacja programu MOST,
wsparcie kół naukowych i organizacji studenckich,
poradnictwo psychologiczne dla studentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę internetową www.cws.uksw.edu.pl.
BIURO KARIER
Biuro Karier jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, która nadzoruje organi zację praktyk
studenckich oraz służy pomocą studentom i absolwentom Uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym
funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.
• POMOC W ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH
W Biurze Karier uzyskasz pomoc w organizacji praktyk studenckich. Znajdziesz też oferty
praktyk i staży, oferty pracy oraz aktualne informacje o możliwościach rozwoju kariery
zawodowej.
• ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
Wykorzystaj czas studiów, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Już teraz możesz
umówić się na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże Ci określić Twoje
predyspozycje zawodowe i zaplanować ścieżkę kariery, a w razie potrzeby także przygotować
profesjonalne CV oraz list motywacyjny, a nawet przećwiczyć udział w rozmowie
kwalifikacyjnej. Jeżeli chciałbyś skorzystać z porady, wypełnij formularz zgłoszeniowy.
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Dowiedz się więcej na stronie internetowej www.bk.uksw.edu.pl.

DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
Jest to jednostka ogólnouczelniana, której celem jest realizowanie i koordynowanie pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów Uczelni.
Do zadań DPMS należy:
• przydzielanie stypendiów,
• ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów,
• obsługa akademików.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę internetową www.dpm.uksw.edu.pl.
BIBLIOTEKA

Poszukując literatury do zajęć, możesz skorzystać z zasobów Biblioteki
UKSW,
która
wraz
z
innymi
jednostkami
tworzy
system
biblioteczno-informacyjny
działający
na
dwóch
kampusach
uniwersyteckich – przy ul. Dewajtis i ul. Wóycickiego. Zgodnie
ze współczesnymi standardami, biblioteka zapewnia dostęp do
elektronicznych baz danych, które zawierają bogatą ofertę czasopism,
książek oraz innych dokumentów w postaci baz pełnotekstowych,
bibliografi czno-abstraktowych i bibliograficznych.
Biblioteka UKSW swoje zbiory udostępnia na miejscu w czytelniach:
w Kampusie Dewajtis – Czytelni Teologiczno-Kanonicznej i Czytelni
Humanistycznej oraz w Kampusie Wóycickiego w Czytelni Ogólnej.
Biblioteka łącznie oferuje około 100 miejsc dla czytelników i prawie 30
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i do k ilkudziesięciu
elektronicznych baz danych.
Warto też
skorzystać
z
możliwości
wypożyczenia
z
innych
uniwersyteckich bibliotek w Warszawie w ramach systemu BiblioWawa.
Więcej informacji o księgozbiorach
www.biblioteka.uksw.edu.pl.

UKSW

znajdziesz

na

stronie

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Biuro inicjuje, nadzoruje i koordynuje zadania dotyczące rozwiązywania prob lemów osób
z niepełnosprawnością: zapewnia wsparcie dydaktyczne, usuwa bariery w dostępie do zasobów
informacyjnych i edukacyjnych.
Więcej informacji na
www.bon.uksw.edu.pl.

temat

Biura

ds.

Osób

z

Niepełnosprawnością

UKSW

na

stronie
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ZAJĘCIA SPORTOWE
I LEKTORATY
Sport to zdrowie! Dlatego Studium Wychowania Fizycznego UKSW
dla studentów drugiego roku organizuje zajęcia sportowe.
Do wyboru masz m.in. koszykówkę, siatkówkę, aerobik, taniec

towarzyski, fitness, siłownię lub
zajęcia samoobrony.
Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne. Rejestracja
prowadzona jest przez platformę USOSweb. Więcej informacji na stronie internetowej www.swf.uksw.edu.pl
SZEŚĆ JĘZYKÓW
Studenci UKSW, w czasie studiów mają do wyboru naukę jednego
z sześciu języków obcych. Posługiwanie
się kilkoma językami w stopniu co najmniej
komunikatywnym to umiejętność, o której
marzy chyba każdy z nas. Na naszej Uczelni
jest to proste.
W ofercie Uczelni mamy do wyboru języki:
•
•
•
•
•
•

angielski,
francuski,
hiszpański,
niemiecki,
rosyjski,
włoski.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.sjo.uksw.edu.pl.
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STYPENDIA
I UBEZPIECZENIA
Studenci UKSW mogą korzystać z wielu możliwości
wsparcia finansowego. Osobom, którzy uzyskali
wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe
lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie co najmniej n a poziomie
krajowym przysługuje stypendium rektora dla
najlepszych studentów.
Z kolei osoba znajdująca się w trudnej sytuacji
materialnej może ubiegać się o stypendium
socjalne. Student, który
przejściowo
znalazł
się w trudnej sytuacji może otrzymać również
zapomogę.
Oddzielny fundusz przeznaczony jest na wsparcie
studentów z niepełnosprawnością.
Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, możesz wnioskować
o ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów.
Dowiedz się, jakie są warunki przyznawania świadczeń socjalnych i naukowych w Dziale Pomocy
Materialnej. Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajdziesz wszystkie niezbędne informacje
i formularze.
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KREDYT
STUDENCKI
O kredyt studencki możesz się ubi egać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń
stypendialnych. Wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w danym roku 3000 zł.
Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a kredyt otrzymuje się przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjn e warunki są
możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
O kredyt studencki możesz ubiegać się przez cały rok, pod warunkiem, że masz mni ej niż 30 lat.
Decyz ja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni.
Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc nie musisz martwić
się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.
Sam decydujesz w jakiej wysokości chcesz otrzymywać z banku środki w czasie studiowania. Możesz
wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie, ale w każdej chwili możesz dokonać zmiany wysokości
otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.
Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy
po studiach i ustabilizowanie sytuacji
finansowej. Jeżeli ukończysz studia
w gronie 10% najlepszych studentów,
otrzymasz obligatoryjne umorzenie
nawet do 50% wartości kredytu!
W przypadku trudności ze spłatą
kredytu przewidziane są narzędzia
odraczające spłatę lub zmniejszające
wysokość miesięcznej raty, a jeżeli
trudna
sytuacja
życiowa
będzie
uniemożliwiała Ci spłatę kredytu,
wówczas
minister
nauki
może
umorzyć
kredyt
częściowo,
a w szczególnych przypadkach nawet
w całości.
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Dowiedz się więcej
o kredytach studenckich na
stronach www.gov.pl.

POMOC PRAWNA
I PSYCHOLOGICZNA
Na naszej Uczelni działają dwie studenckie poradnie prawne i poradnia psychologiczna.
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO
Zajmuje się ona świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej. Studenci i doktoranci mogą w niej
rozwijać praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia kontaktu z klientami oraz sporządzania
opinii prawnych.
Uczestnictwo w Poradni i aktywna działalność w jej przedsięwzięciach przez dwa semestry może być
zaliczona jako praktyki zawodowe, które są niezbędne do ukończenia studiów na WPK.
Aktualne informacje o działalności Poradni można znaleźć na Facebooku.
UNIWERSYTECKA STUDENCKA PORADNIA PRAWNA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW
Skupia studentów i doktorantów, którzy wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności są gotowi
pomagać osobom z problemami natury prawnej. Ich działalność skierowana jest do tych,
których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej
adwokata czy radcy.
Uzyskanie porady jest bezpłatne. Dla studentów każda kolejna sprawa jest wielkim wyzwaniem
i możliwością sprawdzenia własnej wiedzy oraz jej poszerzenia.
Dowiedz się więcej na Facebooku.
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Jeśli doświadczasz jakichkolwiek trudności osobistych, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy
psychologa na naszej Uczelni. Porady i konsultacje skierowane są do studentów doświadczających
trudności związanych z funkcjonowanie m w środowisku akademickim, takich jak stres, napięcia
emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji w grupie, stany lękowe,
konflikty, problemy osobiste, itd.
Chcesz skorzystać z pomocy psychologicznej? Wystarczy wypełnić formularz.
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DLA LUDZI
Z PASJĄ
Na naszym Uniwersytecie prężnie działa 57 studenckich i doktoranckich kół naukowych. To doskonałe
miejsca realizacji naukowych pasji. Możesz w nich rozwinąć swoje zainteresowania, a tym samym
w przyszłości wzmocnić pozycję na rynku pracy. Sprawdź na stronie internetowej swojego Wydziału
jakie koła naukowe na nim działają lub zajrzyj na stronę Centrum Wsparcia Studenta UKSW, gdzie
znajdziesz aktualny wykaz kół naukowych.
DOŁĄCZ DO LUDZI Z PASJĄ
Jako student UKSW właśnie stałeś się częścią Samorządu Studentów, możesz także działać w jego
strukturach. Samorząd realizuje wiele ciekawych inicjatyw, m.in. Juwenalia, Gale Belfra Roku czy obozy
integracyjne dla studentów pierwszego roku (Summer Camp, Camp Winter).
Na Uczelni działa również Niezależne Zrzeszenie Studentów, które tworzy takie projekty jak np.
Wampiriada, Studencki Nobel czy Drogowskazy Kariery. Jest to organizacja studencka łącząca ludzi
w całej Polsce. Wspiera rozwój studentów na wielu płaszczyznach - kulturalnej, naukowej i społecznej.
Lubisz śpiewać? Dołącz do Chóru UKSW, w którym
rozwiniesz swoje pasje muzyczne. Jest tu miejsce dla
wszystkich:
śpiewają
tu
zarówno
amatorzy,
jak i profesjonaliści. Zgłoś się na przesłuchania
i rozw iń swój talent.
Jeśli natomiast jesteś fanem aktywności fizycznej,
polecamy Akademicki Związek Sportowy UKSW. Do
wyboru jest pięć sekcji: piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, judo i sportów zimowych.
Dołącz do Radia UKSW. Tworzy je liczna grupa
studentów nie tylko z Instytutu Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa, ale z całej Uczelni. Na antenie
przez całą dobę można usłyszeć zróżnicowaną
muzykę. Radio promuje młodych artystów, w tym kapele studentów UKSW.
Zapra szamy Cię również do wspólnoty Duszpasterstwa Akademickiego UKSW.
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SAMORZĄD
STUDENTÓW
Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci UKSW. Jego działanie opiera się na Waszej aktywności.
Pracami Samorządu kierują dwa organy – uchwałodawczy Parlament i wykonawczy Zarząd. W skład
Parlamentu wchodzą delegaci z każdego Wydziału Uniwersytetu, w skład Zarządu zaś wchodzą studenci powołani – z grona wszystkich studentów UKSW – przez Parlament.
Zadania Samorządu Studentów:
• obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym,
• reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie oraz w Radach
Wydziałów,
• dbanie o rozwój studenckiej działalności kulturalnej i naukowej, wspomaganie kół naukowych
i organizacji akademickich,
• występowanie do władz Uczelni z wnioskami i postulatami dotyczącymi studentów,
• wspieranie lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw studenckich,
• dysponowanie środkami fi nansowymi przeznaczonymi na działalność studencką,
Samorząd Studentów UKSW:
• organizuje Otrzęsiny, Połowinki, Ostatki, Imprezy Charytatywne czy Juwenalia,
• organizuje cykliczne wyjazdy: Sylwester, Majówka, Campus Adaptacyjny roku "0",
Wyjazd do Rzymu,
• współpracuje z jednostkami zagranicznymi,
• organizuje imprezy i zawody sportowe promujące kulturę fizyczną,
• współpracuje z kinami, teatrami, szkołami tańca, szkołami językowymi,
• promuje Uniwersytetu na forum warszawskim i ogólnopolskim.
Dowiedz się więcej o Samorządzie Studentów na stronie
www.samorzad.uksw.edu.pl i śledź najnowsze
wydarzenia na jego profi lu na Facebooku.
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ERA
MOBILNOŚCI
Jesteś naszym studentem od niedawna, ale musisz wiedzieć, że m asz możliwość odbycia części
stud iów na in nej uczelni w Polsce lub za granicą w rama ch wymiany studenckiej.
PROGRAM MOST
Pro gram Mobilność studentów i do ktorantów jest koordynowany przez Centrum Wsp arcia Studenta.
Pro gra m umożliwia stu diowanie na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.
PROGRAM ERASMUS+
To najpopularniejszy program studenckiej wymiany międzynarodowej. W ramach Erasmusa można
wyjechać na semestr lub dwa, w zależnoś ci od cyklu kształcenia. Aby wyjechać, trzeba spełnić warunki
for malne jak np. ukończony pierwszy rok studiów, przystąpienie do egzaminu z języka obcego. Program
k oordynuje Dzia ł Wspó łpracy Międzynar odowej.
ERASMUS STUDENT NETWORK
Jeżeli uw ielbiasz poznawać ludzi z zagranicy, nowe kultury i języki, chciałbyś nauczyć się organizować
wyda rzenia, tworzyć niezwykłe wspomnienia oraz wiesz co to dobra zabawa, dołącz d o sekcji Erasmus
Stu dent Network UKSW , i zostań częścią największej organizacji studenck iej w Europie. Dzięki projektom takim jak #myESNcareer, każdy z członków otrzymuje ogromne możliwości rozwoju na wszystkich
sektorach zatrudnie nia.
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NAUKA ZDALNA
Nie bój się nauki zdalnej. Dzięki dedykowanym platformom internetowym, studiowanie jest przyjemne
także w czasie pandemii.
KORZYSTAMY Z MOODLE
Moodle to internetowa platforma edukacyjna służąca do zdalnego uczenia się. Dzięki niej masz
dostęp do materiałów zamieszczonych przez prowadzącego oraz możesz uzupełniać zamieszczone
przez niego zadania. Do Moodle logujesz się za pomocą loginu i hasła do USOSweb.
Gdzie znajdziemy na platformie przedmioty, które możemy realizować zdalnie?
W lewym menu Moje kursy są wszystkie przedmioty realizowane w semestrze. Klikając w temat
przedmiotu, dowiesz się, gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie. Znajdziesz tam link do spotkania,
które odbędzie się za pomocą MS Teams.
KORZYSTAMY Z APLIKACJI MS TEAMS
Z
usługi
MS Teams
możemy
kor zystać
w
przeglądarce
logując
się
pod
adresem
www.offi ce365.uksw.edu.pl loginem „nr albumu@uksw.edu.pl”. Hasło podajemy takie, jak w systemie
USOS. Wśród aplikacji Office 365 wybieramy Teams.
Zalecamy pobranie aplikacji na komputer. Po lewej stronie ekranu klikamy w opcję „Zespoły”, a potem
w prawym górnym rogu w przycisk "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy". W kontrolce "Dołącz do
zespołu, wpisując kod" wklejamy pochodzący z wiadomości e-mail skopiowany do schowka kod
zespołu MS Teams, a następnie klikamy przycisk „Dołącz do zespołu”. Stajemy się członkiem zespołu
i możemy uczestniczyć w jego pracach.
Pamiętaj, że z MS Teams możesz korzystać na innych urządzeniach mobilnych (tablet, telefon, itp.).
Utwórz własny zespół w aplikacji MS Teams, zaproś znajomych i razem odkryjcie jej możliwości.
KORZYSTAMY Z YOUTUBE
Wykładowca może stworzyć nagranie audio-video na dedykowanym kanale YouTube-szkolenia, a link
do tego nagrania zamieścić na kursie (przedmiocie) na platformie Moodle.
Nie masz komputera? Zgłoś się do Samor ządu Studentów, który zawsze służy Ci swoją pomocą.
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BENEFITY
Każdy student UKSW ma możliwość zainstalowania oprogramowania Microsoft Office całkowicie za
darmo. W pakiecie masz dostęp do najnowszych wersji aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Outlook, Skype dla fi rm, Publisher, Access oraz 1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku OneDrive.
Instalacji możesz dokonać na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 smartfonach.
Szczegóły znajdziesz na platformie USOSweb, w zakładce „Dla wszystkich”.

WoltersKluwer LEX jest to jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji
prawnej. Studenci i pracownicy UKSW mają możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów tego
systemu do celów edukacyjnych i naukowych. Program umożliwia korzystanie z aktualizowanej na
bieżąco i stale poszerzanej bazy aktów prawnych, orzeczeń sądowych, komentarzy, monografii i innych
publikacji autorskich. Istnieje możliwość łatwego wyszukiwania informacji za pomocą słownika, filtrów
i haseł.

Stude nci UKSW mogą również bezpłatnie korzystać z oprogramowania IBM SPSS® oraz STATISTICA.
IBM SPSS® oferuje zaawansowane analizy statystyczne, bogatą bibliotekę algorytmów uczenia
maszynowego, funkcje analizy tekstu, a także możliwość rozbudowy o rozwiązania Open Source,
integracji z wielkimi zbiorami danych oraz bezproblemowego wdrożenia w aplikacjach.
Linia produktów Statistica obejmuje pakiety statystyczne i data mining oraz korporacyjne platformy
analit yczne i big data. Oferują one bardzo szeroki zestaw nowoczesnych, łatwych w użyciu narzędzi
analit ycznych, wysokiej jakości wizualizację danych, wygodne zarządzanie danymi i wyni kami analiz.
KARTA ABSOLWENTA UKSW
Gdy zakończysz studia na UKSW możesz stać się posiadaczem Karty Absolwenta. Uczestnicy programu
mogą korzystać z licznych rabatów na towary i usługi znanych firm, comiesięcznego losowania nagród
– np. voucherów na kręgle lub gadżetów. Otrzymasz też informacje o ciekawych wydarzeniach na
UKSW oraz zaproszenia na imprezy organizowane specjalnie dla Absolwentów Un iwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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LICZY SIĘ
TWOJE ZDANIE
Dla nas liczy się Twoja opinia. Dlatego pod koniec każdego semestru będziesz mógł ocenić zajęcia
dydaktyczne, w których brałeś udział, wypełniając anonimową ankietę w USOS-ie. Zbi orcze wyniki
ankiet trafiają do dziekana i mają wpływ na ocenę pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.
Na podstawie opinii studentów powstaje też ranking prowadzących ćwiczenia i wykładowców,
a najwyżej ocenieni dydaktycy z każdego wydziału zostają uhonorowani statuetkami Belfra Roku,
które są wręczane na uroczystej gali organizowanej w marcu przez Samorząd Studentów UKSW.
Masz możliwość oceny nie tylko zajęć, lecz także sposobu funkcjonowania całej Uczelni. Badanie „Oceń
Uczelnię” jest przeprowadzane przez Centrum Wsparcia Dydaktyki raz na dwa lata pod koniec roku
akademickiego. Dzięki wieloletnim badaniom systematycznie dostarczamy władzom uniwersytetu
informacji, jak Uczelnia jest postrzegana przez studentów i co z ich perspektywy należy zrobić,
aby poprawić warunki studiowania i jakość kształcenia.
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NAJWAŻNIEJSZE
PRZEPISY
Zaglądaj do przepisów. Tam są opisane Twoje prawa i obowiązki.
USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
To podstawowy zbiór zasad wspólnych dla wszystkich uczelni w kraju, który traktuje
głównie o funkcjonowaniu szkół wyższych i studiowaniu. Z Ustawy dowiemy się jakie
są rodzaje uczelni, czym jest pierwszy, drugi a czym trzeci stopień studiów,
jakie są warunki odpłatności za niektóre usługi edukacyjne, czym jest tzw. PKA
(Państwowa Komisja Akredytacyjna), jaka jest rola Parlamentu Studentów RP jako
reprezentanta ogółu studentów, co to znaczy, że Uczelnia jest autonomiczna, kto jest kim na
Uczelni i jakie uprawnienia mu przysługują oraz co wolno studentom. Co więcej, to w niej uregulowano
podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz określono za co można zostać skreślonym z listy
studentów.
STATUT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Czytając Statut poznamy strukturę UKSW, kompetencje organów oraz sposób ich wyboru. Odnajdziemy
w nim również postanowienia dotyczące pracowników, administracji czy gospodarki i mienia Uczelni.
Dla nas jednak najważniejsze będą § 165–168 dotyczące studiów i studentów.
REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Jest to najważniejszy dokument dotyczący studenta UKSW i powinien być dla każdego obowiązkową
lekturą. To w regu laminie określone są prawa i obowiązki studenta. Znajdziemy tam również informację
o podstawowych zasadach zaliczania przedmiotów, warunkach udzielania urlopów, sposobie obliczania
średniej ocen, itp.
KODEKS ETYKI S TUDENTA
Promowanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki Studenta jest obowiązkiem każdego studenta i wynika
ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia
najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.
INNE AKTY PRAWNE
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Na sytuację studenta na Uniwersy tecie wpływ mają także inne akty prawne wydawane
głównie w formie zarządzeń Rektora lub uchwał Senatu UKSW. Wszystkie obowiązujące
przepisy znajdziemy w Monitorze UKSW.

SŁOWNICZEK
STUDENTA
UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ćwiczenia – forma zajęć, najczęściej towarzyszy wykładowi będąc jego uzupełnieniem. Przeważnie
wyma ga od studentów zaangażowania i bieżącej nauki, polega głównie na sprawdzeniu przez
prowadzącego czy studenci rozumieją dany temat.
Urlop dziekański – w uzasadnionych przypadkach studentowi, na jego wniosek, przysługuje urlop.
Urlop może być krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 10 tygodni albo długoterminowy, obejmujący
dwa kolejne semestry (trzy kolejne trymestry).
Dziekanat – jedno z najważniejszych m iejsc na Uczelni. To tu zaczyna i kończy się droga każdego
studenta. Jest to miejsce pracy dziekana wraz z osobami stanowiącymi obsługę administracyjną.
W dziekanacie są planowane zajęcia, przyjmowane wszelkie podania, podejmowane najróżniejsze
decyzje tak ważne dla każdego żaka.
ECTS – punkty, które stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta, niezbędną do uzyskania
efektów uczenia się. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia, wymagającym 25—30 godzin
pracy.
Egzamin – jedna z form sprawdzenia wiedzy studenta przez wykładowców w czasie sesji. Kończy on
dany przedmiot, obejmuje wszystkie zagadnienia realizowane podczas zajęć. Egzamin może mieć formę
pisemną lub ustną.
Egzamin komisyjny – dodatkowy termin egzaminu, organizowany na wniosek studenta.
Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) – elastyczny system studiów, polegający na odrębnym
dobor ze metod i form kształcenia, zależnym od szczególnych zainteresowań i uzdolnień studentów.
Kalendarz Akademicki – określa organizację
dydaktycznych, sesji, dni wolne od zajęć.

roku

akademickiego,

uwzględniając

czas

zajęć

Kolokwium – forma sprawdzenia wiedzy studentek/studentów w trakcie roku akademickiego.
Koło Naukowe – forma zrzeszania się studentek/studentów, której celem jest działalność naukowa
i samokształcenie się jego członków. Koło naukowe działa poprzez organizacje spotkań, debat,
konferencji, warsztatów naukowych.
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Konwersatorium – forma zajęć, która jest swoistym połączeniem wykładu i ćwiczeń. Prowadzący
przekazuje studentkom/studentom wiedzę, a następnie ją egzekwuje. Forma ta jest najbardziej
podobna do szkolnych lekcji.
Lektorat – zajęcia z języka obcego.
Rok akademicki – nazwa określająca okres zajęć akademickich między pa ździernikiem,
a wrześniem kolejnego roku. Zawiera w sobie dwie sesje egzaminacyjne i dwie sesje poprawkowe.
Seminarium – forma zajęć wymagająca największego zaangażowania studentów, kończąca
się samodzielnym napisaniem pracy zaliczeniowej. Wyróżniamy też seminarium dyplomowe,
podczas którego (we współpracy z promotorem) przygotowywana jest praca licencjacka
lub magisterska.
Status studenta – przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji
i po złożeniu ślubowania, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia roku akademickiego. Ukończenie
studiów następuje w dniu odbycia egzaminu dyplomowego.
Sylabus – informator
egzaminacyjne.

zawierający

program

nauki

danego

przedmiotu,

wymagania

i

kryteria

Termin zerowy – tzw. zerówka; termin egzaminu przed sesją egzaminacyjną, do którego student może
przystąpić. Na niektórych kierunkach przystąpienie do tego terminu jest warunkowane zaliczeniem
ćwiczeń na określoną ocenę.
USOS – Uniwersytecki System Obsługi St udentów; serwis internetowy, przez który można zapisywać
się na zajęcia, sprawdzić wyniki egzaminów oraz składać podania.
Warunek – wpis warunkowy; student, który nie zaliczył przedmiotu w ramach przysługujących mu
terminów, może ubiegać się o wpis warunkowy. Oznacza to, że po uiszczeniu stosownej opłaty zostaje
wpisany na kolejny etap studiów warunkowo z określonym terminem na zaliczenie zaległego
przedmiotu.
Wykład – forma zajęć, podczas której wykładowca przekazuje materiał studentom w formie monologu.
Istnieje możliwość sporadycznego zadawania pytań. Z reguły uczęszczanie na wykład nie jest
obowiązkowe.
Zaliczenie – forma zaliczenia przedmiotu bez oceny.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
CENTRUM WSPARCIA STUDENTA
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
UL. DEWAJTIS 5, 01-815 WARSZAWA
POK. 501
C WS@UKSW.EDU.PL
TEL. (22) 380 43 21
TEL. (22) 380 43 20
WWW.UKSW.EDU.PL

PROJEKT I WYKONANIE: BIURO KOMUNIKACJI I PROMOCJI UKSW

