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Wykaz skrótów
ABK

Akademickie Biuro Karier

ACKJ

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego

AZS

Akademicki Związek Sportowy

BON

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

CEEPUS Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
DOS

Dział Obsługi Studenta

DS

Dom Studencki

FUniP

Forum Uniwersytetów Polskich

IOS

Indywidualna Organizacja Studiów

IPS

Indywidualny Program Studiów

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

PSRP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

ROA

Rada Osiedla Akademickiego Samorządu Studenckiego US

RSS

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału

SKS

Strefa Kultury Studenckiej

SSUS

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego

US

Uniwersytet Szczeciński
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Cześć!
Poradnik, który właśnie czytasz, został stworzony przez studentów dla studentów.
Chcemy, aby każdy miał możliwość zaznajomienia się z zasadami i regułami studiowania
na Uniwersytecie Szczecińskim. Studia to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu,
dlatego zależy nam, żeby każdy ze studentów mógł w łatwy i przejrzysty sposób zapoznać
się z Regulaminem Studiów - najważniejszym, ze studenckiej perspektywy, dokumentem
na Uczelni. Zawartość tego poradnika to Regulamin Studiów w pigułce uzupełniony
o dodatkowe i istotne kwestie związane z kreowaniem życia studenckiego
na Uniwersytecie Szczecińskim.
Każdy ze studentów tworzy wspólnotę jaką jest Samorząd Studencki. Spośród
studentów z poszczególnych Wydziałów i Domów Studenckich wybiera się przedstawicieli
studentów, którzy reprezentują naszą społeczność w Radach Samorządów Studenckich
na wydziałach oraz w Radzie Osiedla Akademickiego. Samorząd Studencki reprezentuje
wszystkich studentów przed Władzami Uczelni, Wydziałów czy Kierownikami
Domów Studenckich, opiniuje i uzgadnia akty prawne tj. Statut Uczelni, Regulamin
Studiów, Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, programy studiów
czy stawki opłat za zamieszkiwanie w Domach Studenckich.
Samorząd Studencki zajmuje się również organizacją wydarzeń kulturalnych,
sportowych czy dotyczących jakości kształcenia - to między innymi my tworzymy
największy festiwal kultury studenckiej na Pomorzu Zachodnim Juwenalia Szczecin,
wydarzenie witające wszystkich studentów Szczecina “Szczecin Wita Studentów”,
Otrzęsiny US, inicjatywę dotyczącą poprawy jakości kształcenia “Akcja Ewaluacja”,
pierwszy dzień nowoprzyjętych studentów “Dzień Adaptacyjny” oraz wiele innych,
prorozwojowych wydarzeń.
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Rektor, Prorektor, Prodziekan
Przełożonym wszystkich osób na uczelni, w tym studentów jest Rektor,
do którego należy się zwracać “Jego Magnificencjo”. W sprawach dotyczących
studentów i realizacji toku studiów w imieniu Rektora występuje Prorektor
ds. studenckich.
W kwestiach dotyczących studentów na wydziale decyzje podejmuje
Prodziekan ds. studenckich, do którego studenci kierują wnioski i pisma dotyczące
z ich kierunkami studiów. W sytuacjach, które nie są przewidziane w Regulaminie
Studiów decyzje podejmuje Prodziekan ds. studenckich.
Na stronach internetowych Uczelni i wydziałów można znaleźć terminy
dyżurów, podczas których prorektorzy i prodziekani przyjmują studentów.
Od 1 września 2020 r. Rektorem US jest prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.
W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą także:
dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. organizacji
dr hab. Jacek Batóg, prof. US – Prorektor ds. finansów
dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. studenckich
dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. nauki
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Punkty ECTS/sylabus/program studiów
Każdy kierunek studiów posiada program studiów - czyli wykaz wszystkich zajęć,
które są realizowane w ramach kierunku, na poszczególnych latach i semestrach.
W programie studiów można znaleźć liczbę godzin zajęć, formę przedmiotu
(np. wykład, ćwiczenia czy laboratoria), przedmioty do wyboru oraz punkty ECTS
przypisane do przedmiotów.
Punkty ECTS to godzinowy nakład pracy studenta, jaki musi on poświęcić
na zrealizowanie przedmiotu i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Jeden
punkt ECTS odpowiada 25 h pracy studenta - w ramach bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem akademickim oraz samodzielnej pracy studenta np. w domu.
Sylabus przedmiotu to spis wszystkich efektów uczenia się jakie student uzyska
po zrealizowaniu przedmiotu. W sylabusie znajdują się także informacje dotyczące:
sposobu zaliczenia przedmiotu;
koordynatora przedmiotu;
sposobu wyliczenia średniej z przedmiotu (np. średnia arytmetyczna oceny
z ćwiczeń i z wykładu);
wymaganej literatury;
liczby pkt. ECTS ze szczegółowym podziałem godzin, jaką student poświęca
na zaliczenie przedmiotu (udział w zajęciach, studiowanie literatury, praca
własna, udział w konsultacjach i zaliczeniu treści programowych).
Każdy przedmiot musi być realizowany zgodnie z zawartością sylabusa,
który powinien zostać przedstawiony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach
w semestrze. W sytuacjach, w których realizacja przedmiotu odbiega od tego
jak przedstawia to sylabus prosimy o kontakt z Prodziekanem ds. studenckich
i Samorządem Studenckim.

Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć to plan realizowanych w ciągu tygodnia przedmiotów
dla każdego kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uczelni.
Harmonogram jest opiniowany przez Samorząd Studencki na danym wydziale.
Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru plan zajęć powinien
być wywieszony na każdej tablicy wydziałowej oraz opublikowany na stronie
internetowej Wydziału. W takiej samej formie powinny zostać zamieszczane
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informacje o jakichkolwiek zmianach w harmonogramie.
W przypadku przełożenia zajęć, czy innych zmian, studenci konsultują
to bezpośrednio z wykładowcą, aby wybrać dogodny dla obu stron termin.

Starości
Starosta roku/grupy to ważna i odpowiedzialna funkcja. Starosta reprezentuje
studentów danego roku/grupy przed wykładowcami i władzami Wydziału.
Jego głównymi obowiązkami są:
pomoc studentom swojego roku,
udzielanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania,
dostarczanie dokumentów do dziekanatu,
przekazywanie legitymacji do okresowego podbicia,
ustalanie terminów zaliczeń z prowadzącymi zajęcia.
Starosta jest w ciągłym kontakcie z nauczycielami akademickimi,
to on zazwyczaj dostaje wszelkie materiały dydaktyczne, które musi przekazać
pozostałym studentom.
W przypadku, kiedy dany student ma problem, starosta jest pierwszą osobą,
do której powinien się udać. Każdy kierunek studiów ma swojego starostę roku.
Na liczniejszych kierunkach można powołać starostów grup, wtedy starosta roku
zajmuje się sprawami organizacyjnymi dotyczącymi całego roku, a sprawami
poszczególnych grup (np. ćwiczeniowych czy seminaryjnych) zajmują się starości
grup.

Opiekun roku
Opiekun roku to nauczyciel akademicki służący radą i pomocą studentom
we wszystkich sprawach związanych z organizacją studiów na danym kierunku.
Podczas dni adaptacyjnych odbywających się przed początkiem każdego roku
akademickiego, jednym z jego ważnych punktów jest spotkanie z opiekunem roku.
Informacje o zakresie obowiązków opiekuna podane są do wiadomości studentów
za pośrednictwem strony internetowej.
Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do Prodziekana
ds. studenckich z wnioskiem o wyznaczenie opiekuna dla niego. Zadaniem
takiego asystenta jest określenie i przedstawienie Prodziekanowi ds. studenckich
8
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szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji studiów, w tym dostosowanie
warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

Praktyki
Na naszej Uczelni część kierunków posiada w swoim programie przewidziane
praktyki zawodowe. Za ich przebieg odpowiada opiekun praktyk. Dane kontaktowe
do opiekuna praktyk można znaleźć na stronie wydziału.
Realizacja praktyk odbywa się zgodnie z Regulaminem Praktyk, ramowym
programem praktyk i sylabusem udostępnionymi na stronie wydziału.
Każdy student musi także dostarczyć do DOS porozumienie w sprawie organizacji
praktyki zawodowej.
Miejsce odbycia praktyki musi być związane ze studiowanym przez studenta
kierunku - np. studenci prawa odbywają praktyki w sądach czy prokuraturach.
W przypadku, gdy student pracuje zawodowo lub społecznie i uzyskiwane
w pracy efekty uczenia się są zgodne z przypisanymi do praktyk, student może
mieć możliwość zwolnienia z całości bądź części praktyki. Taką decyzję podejmuje
Prodziekan ds. studenckich na wniosek studenta.
Liczbę godzin praktyki oraz semestr, w którym muszą one zostać zrealizowane
można sprawdzić w programie studiów.
W organizacji praktyk może pomóc także Akademickie Biuro Karier,
które wyszukuje odpowiednią instytucję bądź firmę, w której student może odbyć
praktykę zgodną ze studiowanym kierunkiem. Więcej o Akademickim Biurze Karier
znajdziesz w rozdziale poświęconym ABK.

Zaliczenie przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu, w przypadku, gdy nie kończy on się egzaminem,
jest dokonywane po uzyskaniu zaliczenia każdej formy zajęć, w której realizowany
jest przedmiot (np. przedmiot “Podstawy zarządzania” kończy się zaliczeniem
na ocenę zarówno z ćwiczeń jak i z wykładów, więc zaliczenie przedmiotu
jest uzyskiwane po zaliczeniu ćwiczeń i wykładów).
Zaliczenia wszystkich zajęć, które nie kończą się egzaminem, muszą odbyć
się przed sesją egzaminacyjną, przy czym studenci o terminie zaliczenia muszą
być poinformowani 14 dni przed w sposób zwyczajowo przyjęty (zazwyczaj
jest to w postaci maila do grupy lub informacja podana przez prowadzącego
na zajęciach).
9
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Wszystkie zaliczenia (oprócz zajęć z wychowania fizycznego i przedmiotów
o charakterze informacyjnym - np. informacja naukowa, BHP) podlegają ocenie
przez prowadzącego.
W sytuacjach, w których student nie mógł podejść do zaliczenia, należy
skontaktować się z prowadzącym i Prodziekanem ds. studenckich dokumentując
tę sytuację.
Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu w pierwszym terminie
przysługuje mu wtedy zaliczenie poprawkowe w sesji poprawkowej. Do takiego
zaliczenia może przystąpić student wyłącznie, gdy otrzymał ocenę niedostateczną.
Często zdarza się, że studenci, którzy aktywnie działają w kołach naukowych,
uczestniczą w kursach i szkoleniach są zwolnieni z części lub całości zajęć,
jeżeli osiągnęli efekty uczenia się w wyżej wymienionych
formach kształcenia. Student ma także możliwość
zaliczenia przedmiotu w takim przypadku.
Obie kwestie wymagają zgody Prodziekana
ds. studenckich po uzyskaniu opinii
koordynatora przedmiotu.

Zaliczenie egzaminu
Egzamin
to
sprawdzian
poziomu
osiągniętych przez studenta efektów uczenia się
określonych w sylabusie. Może on odbywać się
w formie ustnej, pisemnej lub przy zastosowaniu
obu tych form.
W okresie sesji odbywają się zaliczenia egzaminów (zazwyczaj z części
wykładowej). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze
zaliczenie wszystkich form zajęć z tego przedmiotu przed sesją egzaminacyjną
(np. przedmiot “Podstawy rachunkowości” dzieli się na ćwiczenia (zaliczenie na ocenę)
oraz wykład (egzamin)).
Prowadzący zajęć jest zazwyczaj egzaminatorem, lecz w uzasadnionych
przypadkach Prodziekan ds. studenckich może upoważnić innego specjalistę
do przeprowadzenia egzaminu.
Na wniosek Samorządu Studenckiego lub z własnej inicjatywy Prodziekan
może delegować na egzamin jako obserwatora przedstawiciela studentów,
opiekuna roku lub inną osobę.
10
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Osoby z niepełnosprawnościami mogą w uzasadnionych przypadkach ubiegać
się o dostosowanie form i terminów egzaminów do ich potrzeb. W takich sytuacjach
tryb i zakres regulują odrębne przepisy dostępne na stronie internetowej Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawa i obowiązki studenta
Prawa studenta to uprawnienia przysługujące studentowi zgodnie
z obowiązującymi przepisami, które swoje źródło mają przede wszystkim w: Ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego,
Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych szczegółowych
aktach prawnych przyjętych przez Uniwersytet Szczeciński. Momentem, w którym
student nabywa swoje prawa jest immatrykulacja, czyli złożenie ślubowania,
które najczęściej odbywa się podczas Dni Adaptacyjnych lub inauguracji roku
akademickiego.

Do praw studenta należy zaliczyć przede wszystkim prawo do:
przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
usprawiedliwienia swojej nieobecności oraz prawo do urlopów;
odbywania studiów wg indywidualnej organizacji studiów;
odbywania studiów wg indywidualnego programu studiów;
powtarzania zajęć;
komisyjnego egzaminu oraz prawo do komisyjnego sprawdzenia
pracy;
zmiany kierunku studiów;
przeniesienia na studia stacjonarne bądź niestacjonarne;
ubiegania się o świadczenia socjalne tj.: stypendium socjalne,
dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów
oraz zapomogę;
korzystania z ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji
miejskiej oraz środkami komunikacji PKP.

Do obowiązków studenta należy przede wszystkim postępowanie zgodnie
z treścią złożonego ślubowania oraz z przepisami obowiązującymi na Uczelni.
11
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W szczególności do obowiązków studenta należą:
uczestnictwo w zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów
Uniwersytetu Szczecińskiego i programem danego kierunku studiów;
przystępowanie do zaliczeń i egzaminów;
odbywanie praktyk, które są zawarte w danym programie studiów;
przestrzeganie Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego;
terminowe wnoszenie opłat za usługi edukacyjne;
zgłaszanie wszelkich zmian danych osobowych w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia zmiany;
etyczne uzyskiwanie zaliczeń zajęć oraz przygotowywanie prac
zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich
i innych praw własności intelektualnej.

Wnioski
W indywidualnych sprawach (np.: usprawiedliwienie nieobecności
na egzaminie, komisyjne sprawdzenie pracy, przeniesienie na inny kierunek
czy rozłożenie płatności na raty) studenci mogą złożyć odpowiednie wnioski.
Wnioski można składać bezpośrednio lub w formie elektronicznej do Działu
Obsługi Studenta na wydziale. Adresatem takich wniosków jest najczęściej
odpowiedni Prodziekan ds. studenckich.
Studenci naszej Uczelni mogą korzystać ze wzorów wniosków i podań,
które dostępne są na stronie Działu Obsługi Studenta (dos.usz.edu.pl/wzorydokumentów) lub też składać wnioski i podania wg własnego wzoru, który zawiera
wszystkie niezbędne elementy pisma (tj.: adresat, data, treść i uzasadnienie
wniosku oraz podpis studenta z podaniem numeru albumu i danych niezbędnych
do komunikacji i korespondencji).
Przy składaniu wniosków należy pamiętać, że niektóre z nich obwarowane
są określonymi terminami, po upływie których złożenie wniosku nie wywoła
odpowiedniego skutku prawnego. Przy obliczaniu terminów należy pamiętać
o głównej zasadzie, że do liczenia terminów nie wliczamy dnia zdarzenia,
od którego liczymy ten termin!
Przykładowo
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Przykładowo
Maria była nieobecna z powodu choroby na egzaminie z prawa
rzymskiego, który odbył się 1 lipca 2020 r. Na usprawiedliwienie
nieobecności student ma 3 dni od ustania przyczyny nieobecności. Maria
od 28 czerwca do 7 lipca 2020 r. ma zwolnienie lekarskie, a w związku
z tym powinna złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności
na egzaminie z prawa rzymskiego do 10 lipca 2020 r. (wtedy upływa
3. dzień terminu).

Ponowna rejestracja
Student Uniwersytetu Szczecińskiego, który nie spełnił warunków pełnej
lub warunkowej rejestracji, może zostać ponownie zarejestrowany na ten sam
semestr albo może zostać skreślony z listy studentów - decyzję w tej sprawie
podejmuje odpowiedni Prodziekan ds. studenckich.
Należy pamiętać, że w przypadku ponownej rejestracji na ten sam semestr,
student nie ma obowiązku uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów
z przedmiotów, które uprzednio już zaliczył.
W przypadku wystąpienia różnic programowych, które dotyczą efektów
uczenia się, decyzję co do uznania już zaliczonych przedmiotów, w których
wystąpiły zmiany, podejmuje odpowiedni Prodziekan ds. studenckich.
UWAGA! W przypadku ponownej rejestracji student może uzyskać ponowną
rejestrację na ten sam semestr tylko jednokrotnie!
Przykład
Jacek nie zdał w sesji letniej 3 egzaminów z przedmiotów:
Rachunek różniczkowy i całkowy (5 pkt. ECTS), Algebra liniowa
(6 pkt. ECTS) oraz Analiza zespolona (6 pkt. ECTS). Jackowi przysługiwało
prawo do poprawy w.w. przedmiotów w sesji poprawkowej, ale niestety
w sesji poprawkowej nie udało mu się poprawić żadnego egzaminu. Suma
punktów ECTS, której Jackowi brakuje, jest równa 17 pkt. ECTS, co jest
równoznaczne z przekroczeniem dopuszczalnego deficytu - 15 pkt. ECTS.
W związku z tym, Jacek nie może uzyskać pełnej ani warunkowej rejestracji
13
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na kolejny semestr i musi złożyć wniosek o ponowną rejestrację na ten sam
semestr, aby móc na nowo zdawać egzaminy z niezdanych przedmiotów.
Jacek musi pamiętać, że ponowną rejestrację na dany semestr może
uzyskać tylko raz w toku swoich studiów!

Niesamodzielność podczas pisania egzaminu
Zgodnie z Regulaminem Studiów, w przypadku kiedy egzaminator bądź osoba
zaliczająca przedmiot stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie
przez niego z niedozwolonych materiałów (m.in. smartfon, notatki, książki) to uznaje
on wtedy taki egzamin lub zaliczenie za niezaliczone oraz wpisuje studentowi ocenę
niedostateczną.
Oprócz uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej prowadzący może
złożyć wniosek o wszczęcie względem studenta postępowania dyscyplinarnego,
przewidzianego przepisami obowiązującymi na Uczelni.
Ostatecznie niesamodzielność pracy studenta może zakończyć się skreśleniem
z listy studentów, co jest najsurowszą karą za przewinienie dyscyplinarne.

Biblioteki
Studenci naszego Uniwersytetu po pozytywnym zaliczeniu szkolenia
bibliotecznego mogą korzystać z zasobów bibliotecznych Uczelni. Do dyspozycji
studentów przeznaczone są biblioteki wydziałowe oraz Biblioteka Główna
Uniwersytetu Szczecińskiego znajdująca się przy ul. Tarczyńskiego 1, 70-387
w Szczecinie.
Aby wypożyczyć książkę student musi najpierw zarezerwować wybraną pozycję
przez stronę internetową biblioteki (http://katalog.bg.szczecin.pl), a po otrzymaniu
informacji o możliwości odbioru, może udać się do biblioteki wraz z legitymacją
studencką, dzięki której będzie mógł wypożyczyć zarezerwowane wcześniej pozycje.
Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek, których termin zwrotu,
co do zasady, student może przedłużyć osobiście, telefonicznie lub na stronie
internetowej biblioteki.
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Usprawiedliwienia
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach: prowadzący przedstawia
na pierwszych zajęciach studentom warunki usprawiedliwiania i odrabiania
nieobecności. Student usprawiedliwia swoją nieobecność u prowadzącego
przedstawiając stosowne dokumenty tj. np.: zwolnienie lekarskie. Nie może
być to usprawiedliwienie od rodziców jak w szkole ponadpodstawowej.
Usprawiedliwianie
nieobecności
na
zaliczeniu/egzaminie:
student
ma obowiązek złożyć w Dziale Obsługi Studenta wniosek o usprawiedliwienie
nieobecności w terminie 3 dni od ustania przyczyny nieobecności. Jeżeli student
nie przystąpi ponownie do egzaminu lub zaliczenia na ocenę na warunkach
wskazanych przez wydział w ciągu miesiąca od daty egzaminu czy zaliczenia
na którym student był nieobecny to otrzymuje ocenę niedostateczną.

Praca dyplomowa
Na Uniwersytecie Szczecińskim studia pierwszego stopnia kończą
się egzaminem dyplomowym i mogą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej.
W przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich,
kończą się one złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym
Praca dyplomowa to nic innego jak samodzielne opracowanie zagadnienia
naukowego, artystycznego lub praktycznego albo też dokonanie techniczne
lub artystyczne, które prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności związane ze studiami
na danym kierunku.
Ostatecznym terminem, w którym student musi złożyć pracę dyplomową jest
termin uzgodniony z promotorem, jednak nie późniejszy niż koniec poprawkowej
sesji egzaminacyjnej na ostatnim semestrze studiów.
W przypadku, kiedy student nie dotrzyma regulaminowego terminu jedynym
wyjściem pozostaje złożenie przez niego
wniosku do Prodziekana ds. studenckich
ws. powtarzania seminarium dyplomowego
z ostatniego semestru studiów. Jeśli
student nie złoży takiego wniosku
zostanie skreślony z listy studentów!
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Komisyjny egzamin/sprawdzenie pracy
Student ma prawo do komisyjnego sprawdzenia pracy oraz prawo
do komisyjnego egzaminu.
Aby skorzystać z obydwu uprawnień należy spełnić następujące przesłanki:
student musi skorzystać z prawa wglądu do pracy (prowadzący zobowiązany
jest podać termin wglądu do pracy w momencie ogłoszenia wyników);
student musi złożyć wniosek do Prodziekana ds. studenckich w terminie
3 dni od wglądu do pracy (np. jeśli wgląd do pracy odbył się 6 lipca
w poniedziałek to wniosek należy złożyć do czwartku 9 lipca do 23:59);
student musi w uzasadniony sposób kwestionować we wniosku
prawidłowość formy lub przebieg zaliczenia/egzaminu lub też uzyskaną
ocenę.
Komisyjne sprawdzenie pracy polega na ponownym sprawdzeniu
pracy studenta przez niezależną komisję, w której skład wchodzi Prodziekan
ds. studenckich bądź dziekan, dwóch specjalistów z danej dziedziny, oraz, w rolach
obserwatorów, nauczyciel akademicki, który wystawił zakwestionowaną ocenę
i przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
Komisyjne zaliczenie/egzamin polega na przeprowadzeniu ponownego
egzaminu przez niezależną komisję, w której skład wchodzi Prodziekan
ds. studenckich bądź Dziekan, dwóch specjalistów z danej dziedziny, oraz, w rolach
obserwatorów, nauczyciel akademicki, który wystawił zakwestionowaną ocenę
i przedstawiciel Samorządu Studenckiego. Na tym egzaminie student musi udzielić
odpowiedzi na pytania wylosowane spośród zestawów uprzednio przygotowanych
przez komisję.
Pamiętaj! Zarówno do komisyjnego sprawdzenia pracy, jak i komisyjnego zaliczenia/
egzaminu, student może zaproponować wybranego przez siebie nauczyciela
akademickiego danego wydziału w roli obserwatora oraz przedstawiciela Samorządu
Studenckiego. Aby tego dokonać musi wymienić te osoby we wniosku!

Wznowienie studiów
Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru, w którym
realizowane są zajęcia dydaktyczne. Wznowienie nie jest możliwe w przypadku,
gdy Uczelnia nie prowadzi już danego kierunku studiów.
16
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Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów studenta skreślonego z listy
studentów w pierwszym semestrze możliwe jest na ogólnych zasadach rekrutacji
na studia w Uczelni. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Prodziekan
ds. studenckich. Prodziekan ds. studenckich może zobowiązać studenta
do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu studiów.
W przypadku kiedy różnice programowe są zbyt duże, Prodziekan ds. studenckich
może podjąć decyzje o wznowieniu studiów przez studenta na semestr lub rok niżej.
Wznowienie studiów w ramach tego samego kierunku w takiej samej formie,
może nastąpić 2 razy w toku studiów. Uwarunkowane jest to zaliczonym pierwszym
semestrem studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż:
dla studentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich - 3 lata od daty skreślenia z listy studentów;
dla studentów drugiego stopnia - 2 lata od daty skreślenia z listy studentów.

Urlopy
Studentowi przysługują następujące formy urlopu: zdrowotny, okolicznościowy,
dziekański.
Urlop zdrowotny zostaje przyznany w dowolnym momencie roku
akademickiego na podstawie orzeczenia wydanego przez komisję lekarską na okres
zawarty w zwolnieniu wystawionym przez lekarza.
Urlop okolicznościowy jest przyznawany w sytuacjach wyjątkowych,
a wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Prodziekana ds. studenckich.
Urlop okolicznościowy przyznawany jest na jeden lub dwa semestry w zależności
od wniosku studenta w takich przypadkach jak:
urodzenie dziecka;
opieka nad dzieckiem;
wyjazd na studia krajowe lub zagraniczne organizowane przez US
lub w innych wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach.
Student studiów niestacjonarnych może wnioskować o urlop okolicznościowy
wówczas, gdy został służbowo oddelegowany za granicę, czasowo skierowany
do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności
związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających
kontynuowanie studiów.
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Urlop dziekański następuje w przypadku powrotu studenta z długoterminowego
urlopu okolicznościowego, gdy nie ma możliwości natychmiastowego zaliczenia
przedmiotu i konieczna jest przerwa w studiowaniu w oczekiwaniu na zrealizowanie
danych przedmiotów.
W przypadku każdego z powyższych urlopów, student nie traci uprawnień
studenckich.
Przykład
Oliwia przed wakacjami zaszła w ciążę. Został przyznany jej urlop
okolicznościowy długoterminowy na semestr zimowy nadchodzącego roku
akademickiego.
W tym czasie swobodnie mogła korzystać z ulgi studenckiej na komunikację
miejską i komunikację PKP. Obniżyło to jej znacznie koszty życia
codziennego. Po narodzinach dziecka, aby zrealizować przedmioty semestru
zimowego przyznany jej został urlop dziekański na okres semestru letniego.
Po powrocie z wakacji na nowy rok akademicki, Oliwia kontynuowała
studia z nową grupą zgodnie z zaległymi, z powodu urlopu, przedmiotami.

Programy mobilnościowe
Student ma możliwość realizacji studiów w ramach następujących programów
mobilnościowych: MOST, Erasmus+ oraz programów realizowanych przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
Program MOST realizowany jest na terenie Polski, umożliwiając studentowi
naukę na innej uczelni w naszym kraju, znajdującej się na liście zamieszczonej
na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, na okres jednego lub dwóch
semestrów. Dzięki nauce na innej uczelni w Polsce, student ma możliwość poszerzenia
swojej wiedzy, poznania miast w całym kraju, pozyskania nowych kontaktów,
a przede wszystkim zdobycia cennych doświadczeń i wspomnień na całe życie.
Program Erasmus+ daje studentom możliwość podjęcia nauki w ramach
wymiany zagranicznej na uczelni znajdującej się na liście z Krajami Programu
lub na liście Krajów Partnerskich (pozostałe kraje). Program Erasmus+ oferuje
studentom również możliwość wyjazdu na praktyki do przedsiębiorstwa w innym
kraju. Ponadto, student w ramach Erasmus+ otrzymuje stypendium w wysokości
18
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zależnej od wybranego przez niego kraju, zarówno w przypadku studiów,
jak i praktyk.
Wszelkie informacje o programie Erasmus+: https://dsm.usz.edu.pl/erasmus
Programy realizowane przez NAWA umożliwiają studentom podjęcie
krótkoterminowych staży naukowych, kursów lub wzięcie udziału w szkole letniej
prowadzonej na uczelni zagranicznej wpisanej na listę Środkowoeuropejskiego
Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS) lub na listę programu wymiany
osobowej studentów i naukowców w ramach umowy bilateralnej. W przypadku
wyjazdu w ramach NAWA studentowi również przysługuje stypendium.
Więcej informacji o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl
Wyjazd na studia za granicę zarówno w ramach Erasmus+ czy poprzez NAWA
to świetna okazja dla studenta do podniesienia poziomu znajomości języka obcego,
poznania innych kultur, zwiedzenia wielu krajów, zawarcia przyjaźni na całe
życie czy zdobycia cennych kontaktów, które mogą pomóc w przyszłości w rozwoju
jego kariery.
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Wydarzenia
Zarówno w Szczecinie, jak i na Uniwersytecie możecie skorzystać z wielu
wydarzeń kulturalnych kreowanych przez Samorząd Studencki.

Szczecin Wita Studentów
Największe wydarzenie na początku roku akademickiego organizowane
przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Szczecina,
czyli wszystkie Uczelnie Szczecina! Szczecin wita to moc atrakcji w których
możecie wziąć udział przez cztery dni drugiego tygodnia zdjęć. W programie
między innymi: zwiedzanie podziemnego Szczecina, gra miejska, zwiedzanie
miasta, imprezowy tramwaj, szybkie randki i wielka impreza inauguracyjna
w najlepszym szczecińskim klubie!

Otrzęsiny
Każdy student pierwszego roku powinien wziąć udział w tym rytuale przejścia!
Po tym evencie zdecydowanie będziecie mogli nazywać się studentami.
Otrzęsiny Uniwersytetu Szczecińskiego odbywają się w drugiej połowie
października, możecie wykazać się wyobraźnią i przebrać zgodnie z tematem
przewodnim - na najlepiej przebranych zawsze czekają nagrody!

Rozkręcamy Wiosnę
Jak dobrze przywitać wiosnę? Zdecydowanie warto wziąć udział w wydarzeniu
organizowanym przez Samorząd Studencki na terenie Domów Studenckich US.
W programie pojawiają się potyczki sportowe i kulinarne, ale przede wszystkim
jest to event podczas którego można dobrze spędzić czas ze znajomymi
i chillować na zmodernizowanym terenie DSów. Topimy Marzanny i pleciemy
wianki, zdecydowanie przywołujemy dobry humor i doskonałą pogodę!
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Juwenalia
Juwe
nalia
Największy na Pomorzu Zachodnim Festiwal Kultury Studenckiej!
Organizowany przez wszystkie Samorządy Studenckie Szczecińskich
Uczelni. W tym wyjątkowym tygodniu roku studenci przejmują
miasto, organizowane są wydarzenia podczas których każdy
znajdzie coś dla siebie oraz koncerty zadowalające nawet
najbardziej wymagających fanów muzyki! Szczecińskie Juwenalia
to moc kultury, moc wydarzeń i moc muzyki! Obowiązkowy punkt
w kalendarzu każdego studenta!

Dzień Studenta
Potrafisz doskonale gotować? Masz ekipę z którą mógłbyś kraść konie?
Chciałbyś wygrać świetne nagrody? Obowiązkowo powinieneś wziąć udział
w Dniu Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego! Każdy czwartek Szczecińskich
Juwenaliów jest wyjątkowy, atrakcje przygotowane przez Samorząd
Studencki, zmagania Akademików, płonące gary (podobno kiedyś w obradach
jury konkursu brała udział Magda Gessler) wszystko to żebyście jeszcze lepiej
zintegrowali się przed zabawą na Juwenaliach!

Gryfy Samorządności
Gala Gryfów to czas na nagrodzenie najbardziej aktywnych studentów
naszej Uczelni oraz podmiotów, dzięki którym samorządność studencka
Uniwersytetu może cały czas się rozwijać. Warto śledzić profil i stronę
internetową Samorządu Studenckiego i wziąć udział w plebiscycie
na najlepszego studenta naukowca, sportowca czy najbardziej aktywne Koło
Naukowe. Nagradzamy najlepsze Dziekanaty i Domy Studenckie. Nagrody
Gryfów Samorządności to doskonała motywacja do działania na rzecz Uczelni
oraz doskonalenia swoich umiejętności!
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Akcja Ewaluacja
Dziekanat na Twoim Wydziale nie jest najbardziej przyjaznym miejscem?
Chciałbyś to zmienić, ale nie wiesz jak? Akcja Ewaluacja to wydarzenie podczas
którego Samorząd Studencki zbiera opinie studentów o najważniejszych
sprawach związanych z kształceniem. Możesz wyrazić swoją opinię a przy
okazji spotkać się z członkami Samorządu Studenckiego i porozmawiać
o bieżącej działalności, zasugerować co powinno się zmienić i jakich projektów
powinno być więcej. Każdy głos jest ważny i może doprowadzić do znaczących
zmian i poprawy jakości kształcenia na naszej Uczelni!

Wydziałowe spotkania integracyjne (wydziałówki
(wydziałówki))
Czyli integracja przygotowana przez Samorząd Wydziałowy. Każdy Wydział
posiada swoją specyfikę, budowanie tożsamości studentów z Wydziałem jest
również elementem integracji. Spotkaj się z koleżankami i kolegami i wspólnie
weźcie udział w imprezie wydziałowej - poznajcie się lepiej!

Festiwal Garaże
Wydarzenie organizowane przez Strefę Kultury Studenckiej Uniwersytetu
Szczecińskiego promujące młodych wykonawców muzycznych. Ideą festiwalu
jest popularyzacja nowych nurtów ekspresji artystycznej uzdolnionych
debiutantów. Festiwal adresowany jest do twórców młodego pokolenia
w wieku od 18 do 35 lat z całej Polski. Podczas festiwalu odbywają się
również koncerty już uznanych polskich artystów. Studenci mogą odebrać
darmowy bilet na koncerty w siedzibie SKS.
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Domy Studenckie
Nasz Uniwersytet dysponuje 4 domami studenckimi:

DS1 - Bakałarz
al. Bohaterów Warszawy 75, tel. 91 448 94 32.
Akademik dysponuje pokojami 1-, 2-, 3- i 4-osobowymi.
Na każdym piętrze znajduje się ogólnodostępna kuchnia.

DS2 - Belferek
al. Bohaterów Warszawy 74, tel. 91 433 04 28.
Akademik dysponuje pokojami 2-osobowymi. Na każdym piętrze
znajduje się ogólnodostępna kuchnia.

DS3 - Kordecki
ul. Kordeckiego 15, tel. 91 444 38 68.
Akademik dysponuje pokojami 1-, 2- i 3-osobowymi. Na każde
dwa pokoje przypada wspólna kuchnia.

DS4 - Portowiec
ul. Podgórna 26, tel. 91 434 15 67.
Akademik dysponuje pokojami 1- i 2-osobowymi.
Na każdym piętrze znajduje się ogólnodostępna kuchnia.
W każdym pokoju dostępna jest lodówka.
Prawo do ubiegania się o przyznanie miejsca w akademiku przysługuje
każdemu studentowi
Uniwersytetu. Student wprowadzając się do Domu
Studenckiego może pobrać z magazynu podstawowe wyposażenie pokoju - pościel,
zasłony itp. Na stanie pokoju znajdują się łóżka, biurka, krzesła, regały, szafy i szafki.
Sprzęty (takie jak lampki biurkowe, czajnik, garnki, naczynia, lodówkę (nie dotyczy
DS4)) student musi posiadać we własnym zakresie.
Utrzymanie czystości w pokojach, części wspólnej i łazience należy
do obowiązków zamieszkującego. W każdym z akademików znajduje się płatna
pralnia i suszarnie. W okolicy domów studenckich znajdują się liczne bistra
i restauracje. Student podczas zakwaterowania powinien posiadać dwa zdjęcia
(jedno do dokumentów wewnętrznych, drugie do karty mieszkańca).
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Na terenie Domów Studenckich działa Rada Osiedla Akademickiego
(ROA), będąca częścią Samorządu Studenckiego. Podejmuje ona działania
na rzecz studentów zamieszkujących akademiki, a także służy pomocą w różnych
sprawach problematycznych dla mieszkańców. Każdy mieszkaniec akademika
jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zamieszkiwania,
który wywieszony jest w każdym Domu Studenckim i na stronie Samorządu
Studenckiego (http://samorzad.usz.edu.pl).
Stawki opłat za poszczególne pokoje w roku akademickim 2020/2021
przedstawia poniższa tabela:
1-osobowy

2-osobowy

3-osobowy

4-osobowy

430 zł

380 zł

330 zł

280 zł

POMOC MATERIALNA
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mogą ubiegać się o następujące formy
pomocy materialnej:
stypendium rektora dla studentów – może je otrzymać nie więcej
niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego
w uczelni. Przy ustalaniu list rankingowych pod uwagę brana jest średnia
ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jest możliwe otrzymanie
takiego świadczenia przez studenta przyjętego na pierwszy rok studiów
na podstawie Zasad przyznawania stypendium Rektora dla studentów US.
Dokument dostępny jest na stronie www.studenci.usz.edu.pl/stypendia.
stypendium socjalne – może je otrzymać student, który znajduje się
w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą do przyznania tego stypendium jest
miesięczny dochód (netto) przypadający na członka rodziny. Student może
ubiegać się dodatkowo o zwiększenie stypendium socjalnego.
stypendium dla osób niepełnosprawnych – przysługuje studentowi,
który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie zgodne z ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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zapomoga – jest to świadczenie o które może starać się student,
który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu jednego
roku akademickiego można otrzymać dwie zapomogi.
Stawki poszczególnych świadczeń określają Zarządzenia Rektora opiniowane
przez Samorząd Studencki. Przyznawaniem w/w stypendiów i zapomóg zajmuje
się Komisja Stypendialna w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu
Studenckiego i pracownicy Uczelni z Działu Spraw Studenckich. Przed rozpoczęciem
roku akademickiego studenci informowani są o wszystkich terminach
a także miejscu składania wniosków.
Formy pomocy materialnej dla studentów
uregulowane są w Ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. Zasady i tryb przydzielania
świadczeń
materialnych
określone
są
w Zarządzeniach Rektora, które są uzgadniane
z Samorządem Studenckim.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Parlament Studentów RP (PSRP) reprezentuje studentów wobec władz
państwowych oraz na arenie międzynarodowej. Zrzesza wszystkie samorządy
studenckie w kraju, stojąc na ich czele. Jest podmiotem odgrywającym kluczową
rolę w kreowaniu polityki państwa dotyczącej studentów i młodzieży. PSRP
wypracowuje prostudenckie zmiany w najważniejszych aktach prawnych,
w oparciu o które funkcjonuje system szkolnictwa wyższego oraz polskie uczelnie.
Zadaniem Parlamentu jest popularyzacja zagadnień z zakresu szkolnictwa
wyższego, prowadzenie szkoleń i warsztatów, dzięki którym członkowie
samorządów studenckich, studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
PSRP wspiera rozwój lokalnych samorządów oraz inicjuje wydarzenia mające na celu
integrację środowiska oraz popularyzację działań samorządów.
Przedstawiciele PSRP reprezentują studentów w wielu organach szkolnictwa
wyższego, m.in.: Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
W ramach PSRP działają Komisje Branżowe będące porozumieniami
samorządów studenckich reprezentujących specyfikę poszczególnych uczelni.
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Uniwersytet Szczeciński jest zrzeszony w Forum Uniwersytetów Polskich
(www.funip.pl)
Istotną osobą w działalności PSRP jest Rzecznik Praw Studenta, którego
zadaniem jest podejmowanie interwencji w przypadku łamania praw studenta.
Odpowiada on na wnioski studentów którzy mogą zgłaszać do niego swoje problemy.
kontakt: helpdesk.psrp.org.pl
Więcej informacji na temat projektów i działalności PSRP:
www.psrp.org.pl
FB: parlamentstudentowrp

Savoir vivre
Rozpoczynając przygodę ze studiami należy pamiętać, m.in o poprawnej pisowni
wiadomości mailowych, dress code czy zachowaniu podczas zajęć.

Wiadomości mailowe/podania/wnioski
Kontaktując się z wykładowcą przede wszystkim należy zweryfikować jaki tytuł
zawodowy lub naukowy posiada adresat.
W mailu, podaniu lub wniosku do pracownika czy wykładowcy nie należy
używać zwrotów takich jak: witam, pozdrawiam. Poprawną formą jest zwrot
Szanowna Pani/Szanowny Panie Doktor/Doktorze, Profesor/Profesorze i przecinek,
a następnie treść, którą chcesz przekazać.
Na końcu wiadomości można użyć zwrotu “z poważaniem/z wyrazami szacunku”
i należy się podpisać.
Każdy pracownik Uczelni posiada adres mailowy składający się z imienia_
nazwiska@usz.edu.pl. Studenci posiadają również swoje adresy mailowe
numer_albumu@stud.usz.edu.pl. Zachęcamy do korzystania z poczty uczelnianej
lub założenia sobie nowego, profesjonalnego maila z którego będziecie korzystać
w sprawach studenckich.
Przykład: Napisz wiadomość mailową do prowadzącego z prośbą o przesłanie
materiałów na zajęcia z marketingu instytucji publicznych.
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Od:
Od:

Szanowna Pani Doktor,
zwracam się z prośbą o przesłanie materiałów dydaktycznych z poprzednich ćwiczeń
z przedmiotu marketing instytucji publicznych dla II roku I stopnia Zarządzania.
Materiały są nam niezbędne do przygotowania się na najbliższe zajęcia.
Z wyrazami szacunku
Janina Kowalska
Studentka II r. I st. Zarządzania
nr albumu: 123456

Zachowanie na zajęciach
Dress code
Jak powiedział kiedyś jeden z profesorów - “Uczelnia to nie plaża, pamiętaj
aby twój strój był odpowiedni do miejsca w którym się znajdujesz”. Mimo
rozluźnienia w sferze publicznej, które dotyczy również zasad dress-code,
warto zwrócić uwagę na strój. Zbyt krótka sukienka, spódnica czy spodnie, zbyt
wydekoltowane bluzki czy koszule oraz bluzki na ramiączkach nie są pożądanym
wyborem. Ubranie powinno zasłaniać dekolt i ramiona, a dolna część garderoby,
zarówno w przypadku studentek, jak i studentów, sięgać kolan.
Egzamin to dzień szczególny - zarówno dla nas, studentów, jak i dla naszych
prowadzących. Warto pamiętać tego dnia o koszuli i marynarce, bądź wybrać
elegancką sukienkę czy spódnicę, bez nadmiernych wzorów czy krzykliwych kolorów
Podczas zajęć pamiętaj o tym, aby wyciszyć telefon.
Niewskazane jest jedzenie i picie, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.
Pamiętaj o tym, żeby się nie spóźniać, kwadrans akademicki mimo, że na niektórych
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uczelniach funkcjonuje nawet w regulaminie studiów na Uniwersytecie, nie jest
szczególnie mile widziany zwłaszcza na obowiązkowych formach zajęć.

DOS
Dział Obsługi Studenta (DOS – potocznie dziekanat) to wyodrębniona
jednostka Uniwersytetu Szczecińskiego, znajdująca się na każdym Wydziale.
DOS zajmuje się obsługą administracyjną studentów (m.in. składanie podań
przez studentów, złożenie pracy dyplomowej). Godziny otwarcia i ogłoszenia DOS
znajdziesz na stronie: https://dos.usz.edu.pl.

Platforma Studenta
Platforma Studenta to internetowa platforma, na której znajdziesz podstawowe
informacje dotyczące przebiegu twoich studiów (m.in. oceny, plan zajęć, zapisy
na przedmioty).
Link do Platformy Studenta: https://ps.usz.edu.pl
Login: numer_albumu@stud.usz.edu.pl

Rejestracja pełna i warunkowa
Rejestracja pełna – student zaliczył wszystkie
programem studiów dla danego semestru.

przedmioty

przewidziane

Rejestracja warunkowa – student nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów
przewidzianych programem studiów dla danego semestru, ale jego deficyt punktów
ECTS w danym semestrze nie przekracza 15 punktów ECTS. Łączny deficyt
punktów ECTS nie może przekroczyć 30 (jeżeli zaliczysz przedmiot łączny deficyt
się zmniejsza)
Przykład
Piotr nie zaliczył przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, do którego
przypisane są 2 punkty ECTS. Wszystkie pozostałe przedmioty przewidziane
w programie studiów zaliczył. Jego deficyt punktów ECTS w tym semestrze
wynosi 2. W związku z tym Piotr uzyska rejestrację warunkową na następny
semestr i będzie mógł jeszcze raz za darmo przystąpić do zaliczenia z tego
przedmiotu.
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Przykład 2
Piotr nie zaliczył przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, do którego
przypisane są 2 punkty ECTS. Dodatkowo Piotr nie uzyskał zaliczenia
z E-Biznes i Podstaw mikroekonomii, do których przypisane jest po 7
punktów ECTS. W związku z tym deficyt punktów ECTS Piotrka wynosi 16
i Piotrek nie uzyska rejestracji warunkowej na następny semestr. W tym
przypadku Piotr może złożyć wniosek do Prodziekana ds. studenckich
o ponowną rejestrację na ten sam semestr. Ponowna rejestracja na ten
sam semestr jest płatna.

Przykład 3
Piotr w pierwszym semestrze nie zaliczył przedmiotu, do którego przypisane
są 2 punkty ECTS. W drugim semestrze Piotr nie zaliczył 2 przedmiotów,
do których przypisane jest po 7 punktów ECTS. Piotr uzyska rejestrację
warunkową na trzeci semestr, gdyż jego deficyt semestralny nie przekracza
15 punktów ECTS.

Skreślenie z listy studentów
Prodziekan ds. studenckich może skreślić studenta z listy studentów
w przypadku:
braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
braku postępów w nauce;
nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
Prodziekan ds. studenckich skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
niepodjęcia studiów,
rezygnacji ze studiów,
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
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Organizacja roku akademickiego
Rok akademicki rozpoczyna się 1.10 i kończy się
30.09. Uroczysta inauguracja roku akademickiego
odbywa się w ostatnim dniu września.
Rok akademicki podzielony jest na dwa
semestry – zimowy i letni. Każdy semestr kończy się
sesjami egzaminacyjnymi (sesja podstawowa i sesja
poprawkowa).
W organizacji roku akademickiego znajdują się
także Dni Rektorskie, które są wolne od zajęć dydaktycznych.
Samorząd Studencki opiniuje projekt organizacji roku akademickiego.
Na stronie http://studenci.usz.edu.pl/organizacja-roku znajdziesz szczegółowy
podział roku akademickiego.
Samorząd Studencki przed rozpoczęciem roku akademickiego organizuje
Dni adaptacyjne dla studentów rozpoczynających studia na Uniwersytecie
Szczecińskim.

Lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego
Lektoraty to zajęcia prowadzone na Uczelni z języka obcego wybranego
przez studenta. Program studiów określa liczbę godzin i semestrów, na których
realizowane są lektoraty. Kończąc studia student powinien zdobyć umiejętności
językowe na poziomie B2. W indywidualnych przypadkach lektor może zwolnić
studenta z uczęszczania zajęć językowych (np. w przypadku posiadania przez
studenta odpowiedniego certyfikatu językowego).
Na Uniwersytecie Szczecińskim prowadzone są zajęcia z wychowania
fizycznego. Student sam wybiera dyscyplinę sportową, w ramach której uczęszcza
na zajęcia. Liczbę godzin i semestrów zajęć wychowania fizycznego określa
program studiów.
Od
roku
akademickiego
2020/2021
zapisy
salut
na lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają
się przez internet za pomocą uczelnianego systemu
informatycznego. Termin zapisów jest przedstawiany
hallo
studentom odpowiednio wcześniej tak, aby każdy mógł
zapisać się na wybrane przez siebie zajęcia.
hi
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Osoby z niepełnosprawnościami
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego (BON) pełni
funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom
z niepełnosprawnościami równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni. Wiąże
się to z zastosowaniem różnorodnych adaptacji, dzięki którym studenci mogą
korzystać z oferty zajęć przewidzianej programem studiów.
Biuro dysponuje wykwalifikowaną kadrą konsultantów oraz specjalistycznym
zapleczem technologicznym ukierunkowanym na indywidualne potrzeby osób
z niepełnosprawnościami.
Szczegółowe informacje o działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
znajdziesz na stronie http://bon.usz.edu.pl.
Z pomocy oferowanej przez BON mogą korzystać także studenci
nie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności, którzy ze względu na stan
zdrowia, nie są w stanie realizować programu studiów.

Koła naukowe i organizacje studenckie
Na Uniwersytecie Szczecińskim działają koła naukowe i organizacje studenckie,
które zrzeszają studentów. Działając w organizacji studenckiej możesz rozwijać
swoje zainteresowania i pasje.
Koła naukowe i inne organizacje studenckie mogą starać się o środki finansowe
na działalność.
Listę organizacji studenckich działających na US wraz z wszelkimi niezbędnymi
informacjami dotyczącymi ich funkcjonowania znajdziesz na stronie: http://sks.usz.
edu.pl/lista-kol-naukowych-i-organizacji-studenckich.

Akademickie Biuro Karier
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (ABK) swoją
działalnością wspiera studentów i absolwentów Uczelni w wyborze ścieżki
zawodowej oraz pomaga w znalezieniu zatrudnienia, spełniającego ich aspiracje
i oczekiwania.
ABK odpowiada, m.in za świadczenie doradztwa zawodowego opartego
na testach osobowościowych i opinii psychologicznej, prowadzeniu bazy ofert
pracy, staży, praktyk i wolontariatów. Współorganizuje także uczelniane Targi
i Giełdy Pracy oraz wielotematyczne bezpłatne warsztaty i szkolenia. Odpowiada
również za projekt UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY (https://abk.usz.
edu.pl/uniwersytet-2-0-strefa-kariery), który daje wiele możliwości studentom
Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Więcej informacji o ABK oraz prowadzonych przez nich działaniach można
znaleźć na stronie internetowej https://abk.usz.edu.pl.

Indywidualna Organizacja Studiów
Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) jest to porozumienie zawierane przez
studenta z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na podstawie decyzji
Prodziekana ds. studenckich, które określa sposób uczestnictwa w zajęciach i formę
realizacji obowiązków studenckich.

Przesłankami uprawniającymi do IOS są:
samodzielne wychowywanie dziecka do czasu
przez dziecko edukacji w szkole podstawowej;

rozpoczęcia

pełnienie opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;
posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;
studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów;
działanie w studenckich organizacjach naukowych i społecznych
po
okazaniu
stosownego
zaświadczenia
wystawionego
przez uprawniony do tego organ;
działanie w organizacjach sportowych lub reprezentacjach
sportowych po okazaniu stosownego zaświadczenia wystawionego
przez związek sportowy lub Akademicki Związek Sportowy;
szczególne
obowiązki
niestacjonarnych;

pracownicze

studenta

studiów

uzyskanie wybitnych osiągnięć w nauce i średniej ocen za poprzedni
semestr minimum 4,0.

Decyzja Prodziekana ds. studenckich o przyznaniu IOS jest decyzją
warunkową. Decyzja przestaje obowiązywać w przypadku ustania przesłanek
będących podstawą do przyznania IOS. Student powinien złożyć zawarte
porozumienie we właściwym Dziale Obsługi Studenta w ciągu 2 tygodni od daty
doręczenia decyzji.
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Indywidualny Program Studiów
Indywidualny Program Studiów (IPS) to dostosowanie programu studiów
do potrzeb naukowych studenta. Student może wnioskować o IPS w następujących
przypadkach:
uzyskanie wybitnych osiągnięć w nauce
4,5 za poprzedni rok akademicki) lub sporcie;

(przynajmniej

średnia

uczestniczenie w wymianie organizowanej przez Uczelnię (krajowej
lub zagranicznej).
Za zgodą dziekana IPS może być przyznany z uwagi na specyfikę utworzonych
studiów, których realizacja programu studiów wymaga zmiany organizacyjnej tych
studiów, leżących po stronie Uczelni.
Dla studenta podejmującego IPS dziekan wydziału powołuje opiekuna
naukowego, po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej Wydziału. Opiekun naukowy
ustala plan studiów, który zatwierdza Prodziekan ds. studenckich.
Student, który nie realizuje należycie IPS może być, na wniosek opiekuna,
decyzją Prodziekana ds. studenckich skierowany do kontynuowania studiów
na zasadach ogólnych.

Akademicki Związek Sportowy
Akademicki Związek Sportowy (AZS) to największe stowarzyszenie sportowe
w Polsce działające nieprzerwanie od ponad stu lat. Prezesem AZS Organizacji
Środowiskowej w Szczecinie w kadencji 2020 - 2024 jest prof. dr hab. Waldemar
Tarczyński.
Na naszej Uczelni funkcjonuje Klub Uczelniany AZS US, w ramach którego
studenci mogą brać udział w zajęciach sekcji sportowych (np. koszykówka, futsal,
siatkówka czy brydż). Członkostwo w AZS wiąże się z wyrobieniem legitymacji
członkowskiej.
Więcej informacji na temat Akademickiego Związku Sportowego można znaleźć
na stronie internetowej http://azs.usz.edu.pl.
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Strefa Kultury Studenckiej
Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje Strefa Kultury Studenckiej
(SKS), która obsługuje i skupia wszystkie organizacje studenckie na Uniwersytecie
Szczecińskim. Biuro SKS znajduje się w budynku przy ul. Szwoleżerów 18a,
71-062 w Szczecinie. SKS prowadzi także rozliczenia kół naukowych i organizacji
studenckich, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój kulturalny i społeczny
studentów, animację i realizację wydarzeń kulturalnych czy obsługę teatrów
oraz grup artystycznych.
Więcej informacji na temat Strefy Kultury Studenckiej znajdziesz na stronie
internetowej http://sks.usz.edu.pl.

Kredyt studencki
Student, który nie ukończył 30 roku życia, może starać się o kredyt studencki
na preferencyjnych warunkach. Kredyt wypłacany jest co miesiąc w transzach
(400zł, 600zł, 800zł, 1000zł) wypłacanych tylko w miesiącach pobierania nauki
(10 miesięcy w roku).
Student rozpoczyna spłatę kredytu dwa lata po zakończeniu studiów.
Kredyt studencki może być przyznany tylko na okres studiowania (nie więcej
niż 6 lat). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/
nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich.

Wsparcie psychologiczne studentów
Na naszej Uczelni funkcjonuje Punkt Pomocy Psychologicznej dla studentów.
Celem takiej pomocy jest rozwiązanie problemów studentów, wsparcie
ich w trudnych sytuacjach życiowych w domu, pracy czy środowisku społecznym.
Spotkania prowadzą wykwalifikowani pracownicy posiadający doświadczenie
we wsparciu psychologicznym.
Więcej
informacji
o
wsparciu
psychologicznym można znaleźć na stronie
internetowej:
http://bon.usz.edu.pl/punktpomocy-psychologicznej.
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Opłaty za studia
Studia na Uniwersytecie Szczecińskim są bezpłatne natomiast Uczelnia
na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce może pobierać opłaty
za usługi edukacyjne. Rektor w drodze zarządzenia określa usługi edukacyjne,
za które Uczelnia pobiera opłaty i wysokość opłat.
Od roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet Szczeciński pobiera opłaty
edukacyjne za:
kształcenie na studiach niestacjonarnych, w tym powtarzanie określonych
zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu
niezadowalających wyników w nauce;
kształcenie na studiach w języku obcym;
prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów;
kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
Uniwersytet Szczeciński w roku akademickim 2020/2021 może pobierać
opłaty za:
przeprowadzenie rekrutacji;
przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów;
wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu
do dyplomu;
wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
korzystanie z niektórych form zajęć z wychowania fizycznego.
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Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego (SSUS)
Wszyscy studenci naszej Uczelni tworzą
Samorząd Studencki, spośród którego wybierani są:
reprezentanci wydziałów tworzący Radę
Samorządu Studenckiego Wydziału
(RSS);
reprezentanci
domów
studenckich
tworzący Radę Osiedla Akademickiego
(ROA).
Przedstawiciele wydziałów i domów studenckich wchodzą w skład Parlamentu
Samorządu Studenckiego US, który jest organem uchwałodawczym Samorządu
Studenckiego.
Na posiedzeniach Parlamentu poddawane głosowaniu są wszelkie kwestie
dotyczące studentów. Samorząd Studencki to jedyny organ reprezentujący
studentów przed Władzami Uczelni, dlatego w jego składzie wyróżnia się
także członków Zarządu, którzy koordynują pracami poszczególnych komisji
wyróżnionych w działalności Samorządu Studenckiego.
Od 1 lipca 2020 r. w skład Zarządu SSUS wchodzą:
Piotr Zaremba - Przewodniczący Samorządu Studenckiego US;
Bartłomiej Banaszek - Przewodniczący Komisji Prawnej;
Małgorzata Gmyrek - Przewodnicząca Komisji ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju;
Paweł Michalik - Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia;
Patrycja Hryń - Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej;
Radosław Pałka - Przewodniczący Komisji Stypendialnej;
Klaudia Siwochowicz - Sekretarz
Termin dyżurów Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Samorządu
Studenckiego oraz na kanałach społecznościowych. Dyżury odbywają się
w biurze Samorządu Studenckiego przy ul. Alei Bohaterów Warszawy 74,
71-061 w Szczecinie.
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KONTAKT
kontakt@samorzad.usz.edu.pl
samorzadus
Wszelkie informacje dotyczące podejmowanych przez nas działań są dostępne
zarówno na fanpage oraz na stronie internetowej www.samorzad.usz.edu.pl,
a także na fanpage Rad Samorządów
Studenckich Wydziału i Rady Osiedla
Akademickiego.

Teksty źródłowe
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
(Dz.U. 2018 poz. 1668);
Statut Uniwersytetu Szczecińskiego - Uchwała nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r.;
Regulamin Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego - Uchwała nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r., Uchwała nr 41/2020 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 07 maja 2020 r.;
Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 09 marca 2020 r.;
Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
https://www.gov.pl/web/nauka;
Strona internetowa Uniwersytetu Szczecińskiego www.usz.edu.pl;
Strona internetowa Parlamentu Studentów RP www.psrp.org.pl.
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