Przewodnik Studenta
Państwowej Akademii
Nauk Stosowanych
we Włocławku

Drodzy Studenci,
jesteśmy Wam wdzięczni, że wybraliście Włocławek, a tym samym postawiliście na Państwową Akademię Nauk
Stosowanych. Przed Wami okres, który wiele osób określa, jako najlepszy w swoim życiu. Dlatego też będziemy
robić wszystko, żeby stanąć na wysokości zadania i sprostać wszystkim Waszym oczekiwaniom, z którymi do nas
przyszliście. Postaramy się, żebyście czuli się u nas dobrze, spełniali swoje marzenia, zdobywali wiedzę, podnosili
swoje kompetencje i umiejętności. Mamy nadzieję, że podczas trwania studiów spotkacie przyjaciół na całe życie,
poznacie naukowców, którzy staną się dla Was autorytetami, że znajdziecie swoją drogę. Chcielibyśmy pomóc
Wam łatwiej odnaleźć się w gąszczu akademickich dróg i ścieżek. Nie musicie kroczyć każdą z nich, jednak
opowiemy Wam o ich istnieniu już na samym początku Waszej akademickiej przygody.
Wiemy, że początki bywają trudne, a to, co proste, wydaje się bardzo skomplikowane. A skąd wiemy? My też
kiedyś byliśmy na pierwszym roku studiów, też szukaliśmy odpowiedniej sali, w której mieliśmy zaplanowane
zajęcia, my też nie wiedzieliśmy, do kogo zwrócić się z pytaniem o stypendium, o miejsce w akademiku, a do kogo
w sprawie wyjazdu na Erasmusa. Nie rozumieliśmy, jak to jest z tymi zapisami na wychowanie fizyczne, a potem
na lektorat języka obcego. Ba, nawet nie wiedzieliśmy, gdzie jest dziekanat, albo co to właściwie jest ten dziekanat,
albo co to jest Wirtualna Uczelnia, czy aplikacja mStudent. A ponieważ zależy nam, byście odnaleźli się na Uczelni
jak najszybciej, to zapraszamy Was do zgłębienia niniejszego poradnika. Zobaczycie, z jakich możliwości możecie
skorzystać, wybierzecie coś dla siebie. Przygotujcie się na nadchodzący październik i znajdźcie swoje akademickie
drogowskazy już dzisiaj!!

Miłej lektury 😊!!!

Co oznacza bycie studentem?
Choć dziś - po ukończeniu szkoły średniej - może być Wam trudno to sobie wyobrazić, studia mogą być
kluczowym czasem dla Waszej przyszłości. Nie tylko ze względu na samą naukę.
W trakcie studiów zdobywacie wiedzę o tym, na czym polega samodzielność, motywacja wewnętrzna oraz o tym,
jak wiele zależy od Was. To może być trudne, kiedy nie wiemy od czego zacząć.
Studenci często nie doceniają zdobywanych umiejętności w trakcie studiowania, mówiąc, że „nie uczą się niczego
praktycznego”. To przekonanie jest dalekie od prawdy. Potraktujcie studia jako „laboratorium życia” - to
niepowtarzalna okazja, aby nawiązać przyjaźnie, dowiedzieć się, co Was interesuje, przećwiczyć wystąpienia
publiczne oraz umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów.
To wszystko z pewnością będzie testem tego, jak sobie poradzicie na rynku pracy.

Oto kilka ważnych rzeczy:
Czas
Prawie każdy, kto studiował, miał kiedyś wrażenie, że sesja go zaskoczyła. Dobry plan to podstawa. Zapoznajcie
się z kalendarzem akademickim i zapiszcie (najlepiej w kalendarzu 😊), kiedy i jakie egzaminy oraz zaliczenia Was
czekają.
Co jeszcze warto zrobić wcześniej? Zgromadźcie niezbędne książki i notatki. Pamiętajcie, że warto korzystać
z biblioteki.
Róbcie plan tygodnia. Pamiętajcie o planowaniu czasu na imprezy, spotkania z przyjaciółki i relaks - dzięki temu
unikniecie stresu, że macie za mało czasu na naukę.
Motywacja
Na studiach jesteście już pełnoletni.
Niech nie zaskoczy Was to, że wraz z wolnością przychodzi odpowiedzialność. Oznacza to, że nikt nie będzie
Wam nic kazał, ale też będziecie musieli samodzielnie zadbać o swoje sprawy.
Zanim ocenicie to, czy dany przedmiot może „być przydatny”, czy nie, dajcie mu szansę. Z perspektywy czasu
może się okazać, że uczycie się chociażby czytania ze zrozumieniem, czy umiejętności krytycznego myślenia - być
może będziecie mogli docenić to dopiero po latach. Bierzcie pod uwagę, że jako studenci nie jesteście w stanie
jeszcze ocenić jaka wiedza „przyda Wam się” w przyszłości. Pamiętajcie, że studiujecie dla siebie i własnego
rozwoju. A rozwój wymaga wysiłku.
Stresujecie się egzaminami? Nie martwcie się - jeśli nie zdacie egzaminu, przyjdźcie na poprawkę - będziecie już
bogatsi o pierwsze doświadczenie.
Macie problem z motywacją do nauki? Spróbujcie umówić się z kimś na powtórki materiału - to zobowiązuje.
Strategia
Kluczem do sukcesu jest informacja. Musicie wiedzieć czego nauczyć się na dany egzamin.
Chodzenie na zajęcia to podstawa. Na pierwszych zajęciach przekazywane są informacje dotyczące programu
i warunków zaliczenia przedmiotu.
Współpraca
Otwórzcie się na nowe znajomości - poznajcie kolegów i koleżanki z grupy. Na pewno chętnie podzielą się z Wami
informacjami, kiedy jednak zdarzy Wam się opuścić zajęcia - bądźcie w kontakcie.

Pierwsze kroki w PANS we Włocławku
Dowiedzcie się, co należy zrobić na początku studiowania. Oto kilka najważniejszych informacji.
Rektorat to miejsce urzędowania władz Uczelni oraz administracji i mieści się przy ul. 3 Maja 17.
Budynki dydaktyczne to miejsca, w których realizowane są zajęcia i mieszczą się przy ul. Mechaników 3,
ul. Energetyków 30 i ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25.
Dziekanat to działające na danym wydziale biuro, stanowiące wsparcie dla dziekana i kierownika zakładu.
Głównym zadaniem dziekanatu jest szeroko pojęta obsługa studenta - to tam załatwicie najważniejsze sprawy
związane ze studiowaniem i złożycie odpowiednie wnioski i podania. Możecie dziekanatowi ułatwić pracę, jeśli
będziecie przestrzegać obowiązujących terminów i nie będziecie wpadać do dziekanatu w ostatniej chwili
z żądaniem załatwienia sprawy. Wejdźcie uśmiechnięci, powiedzcie spokojnie, jaki macie problem, dajcie czas na
jego rozwiązanie. Numer telefonu do dziekanatu warto mieć zawsze pod ręką, na przykład w książce adresowej
w swojej komórce. Siedziby dziekanatów, adresy mailowe oraz telefony znajdziecie na stronie internetowej
Uczelni.
Dziekanaty i Panie z dziekanatów są tradycyjnie tematami różnych memów w Internecie, ale memy te nie
sprawdzają się na naszej uczelni. Pamiętajcie, nie błądźcie po całej Uczelni - o wszystko zapytajcie najpierw Panie
w dziekanacie 😊!!
Biblioteka to miejsce, w którym możecie spędzić trochę czasu, na przykład w przerwie pomiędzy zajęciami.
Biblioteka mieści się w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3. Znajdziecie tam ciekawe zbiory, a wśród
nich pozycje, które mogą być Wam przydatne. Po prostu: szukajcie, a znajdziecie! Aby ułatwić studentom
korzystanie z zasobów biblioteki, organizowane są w październiku obowiązkowe szkolenia.
Ah, no i bardzo serdecznie polecamy przytulną czytelnię z miłą obsługą i dużą ilością pozycji książkowych.
Konto pocztowe to adres w domenie @puz.wloclawek.pl, który obowiązkowo posiada każdy student Uczelni.
Róbcie z niego użytek na kilka sposobów. Sprawdzajcie, czy nie dostaliście nowych informacji, ale i sami
w potrzebie redagujcie wiadomości. Jak? Przede wszystkim, zapomnijcie o zwrocie „Witam”!! Jak zacząć? Najlepiej
tak: „Szanowny Panie Magistrze/Doktorze/Profesorze XYZ,” lub „Szanowna Pani Magister/Doktor/Profesor
XYZ,” i dalej, od następnej linijki z małej litery zacznijcie pisać o swojej sprawie. Nie zapomnijcie się podpisać imieniem i nazwiskiem, a najlepiej dodajcie także kierunek i rok studiów.
Wirtualna Uczelnia - każdy członek społeczności akademickiej posiada swoje konto użytkownika w Wirtualnej
Uczelni, dające możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS itd.
Wejdźcie na stronę https://wu.puz.wloclawek.pl/wu/start?&locale=pl i przekonajcie się, że nie taki system
straszny, jak go malują 😉!!
Aplikacja mStudent - dzięki tej aplikacji studenci otrzymują dostęp z poziomu telefonu do takich informacji jak:
wykaz ocen, aktualny plan zajęć, uzyskana średnia ocen oraz wiadomości i powiadomienia z Uczelni.
Elektroniczna legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta i uprawnia Was do
takich samych ustawowych zniżek, jak wcześniej legitymacja szkolna. Elektroniczna legitymacja studencka jest
używana jako karta dostępu do biblioteki. Ważność legitymacji przedłuża się w dziekanacie po zaliczeniu każdego
semestru.
Punkty ECTS - wartość każdego przedmiotu określana jest w punktach ECTS. Aby zaliczyć kolejny etap studiów,
każdy student - zgodnie ze swoim programem studiów - jest zobowiązany do zdobycia ustalonej liczby punktów
ECTS. W każdym semestrze student musi uzyskać minimum 30 punktów ECTS.
Szkolenie BHP i biblioteczne - każdy student pierwszego roku studiów musi odbyć obowiązkowe szkolenia:
szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia i szkolenie biblioteczne. Szkolenia

odbywają się na początku października i ich zaliczenie odnotowywane jest w karcie okresowych osiągnięć.
Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów jest zaliczenie tych szkoleń.
Lektoraty to zajęcia z języka obcego. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich na kierunkach z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych otrzymują 120 godzin do
wykorzystania na zajęcia z języka obcego. Natomiast studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich na kierunkach inżynierskich otrzymują 150 godzin do wykorzystania na zajęcia
z języka obcego. Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymują 60 godzin do wykorzystania na
zajęcia z języka obcego. Na kierunkach prowadzonych w oparciu o standardy kształcenia studenci otrzymują do
wykorzystania na zajęcia z języka obcego taką liczbę godzin zajęć, jaka wynika z zasad zawartych w tych
standardach. Studenci mają do wyboru jeden z trzech języków: angielski, niemiecki lub hiszpański.
Informacji dotyczących lektoratu języka obcego udziela Studium Języków Obcych - mgr Agnieszka Rojewska
(Kierownik SJO) i p. Renata Deskiewicz - tel.: 668-075-498, ul. Mechaników 3.
Wychowanie fizyczne - w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich obowiązuje 60 godzin zajęć wychowania fizycznego w postaci aktywnych form zajęć. Zapisy na
zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na początku października w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu. Informacji dotyczących zajęć z wychowania fizycznego udziela - mgr Teresa Banachowska (Kierownik
SWFiS) tel.: 668-075-501 i p. Justyna Kociuba tel.: 696-724-467. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ma
swoją siedzibę przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25.
Praktyki zawodowe to obowiązkowa aktywna forma realizacji kształcenia praktycznego. Ich celem jest
wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, doskonalenie kompetencji zawodowych, do których
przygotowują studia, a także wykształcenie i doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej
w toku studiów. Szczegółowych informacji udzielają Zakładowi Opiekunowie Praktyk oraz p. Hanna Zawidzka
(ul. Mechaników 3, pokój nr 12, tel.: 668-075-483).
Godziny Rektorskie, a nawet Dni Rektorskie to czas wolny od nauki, który ogłasza Rektor. Obowiązują one
na całej Uczelni.
Samorząd studencki - zaczynając studia w PANS we Włocławku, musicie wiedzieć, kto reprezentuje Was
w sprawach związanych z życiem akademickim i jak możecie skontaktować się z tymi osobami. Samorząd
studencki tworzą wszyscy studenci, jednak mają oni swoich przedstawicieli reprezentujących całą brać studencką.
A może macie ochotę dołączyć do Samorządu studenckiego??
Organizacje studenckie i koła naukowe to kuźnie talentów - pomagają Wam studentom w realizacji planów,
wspomagają rozwój osobisty i zawodowy.
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych jest organizacją studencką, która zrzesza studentów
z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych studentów PANS we Włocławku. Głównymi celami statutowymi
organizacji są wspieranie i aktywizacja akademicka studentów niepełnosprawnych. Celem działań jest przede
wszystkim przełamywanie barier mentalnych oraz komunikacyjnych. Zrzeszenie zajmuje się również organizacją
imprez kulturalnych, integracyjno-adaptacyjnych oraz akcji charytatywnych. Opiekunem Zrzeszenia jest
p. Adrianna Sobczyńska (ul. Mechaników 3, pokój nr 12, tel.: 664-907-254). Zapraszamy Was do współpracy 😊!!
WIFI - w każdym budynku Uczelni dostępny jest bezpłatny dostęp do sieci WIFI. Umożliwia to studentom szybki
dostęp do Internetu. Hasło do WIFI dostępne jest na tablicach ogłoszeń i w każdej sali.

Pamiętajcie!!
Bądźcie uprzejmi dla wszystkich pracowników i innych studentów - Uczelnia jest teraz miejscem, w którym
spędzać będziecie większość czasu, a miła atmosfera sprawi, że ten czas będzie dla Was przyjemnością 😊.

Wydziały, zakłady i kierunki studiów
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Zakład Administracji
Administracja studia pierwszego stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia
Zakład Prawa
Prawo jednolite studia magisterskie
Zakład Finansów i Rachunkowości
Finanse i rachunkowość studia pierwszego stopnia
Menedżerskie studia finansowo prawne studia drugiego stopnia
Zakład Zarządzania
Zarządzanie studia pierwszego stopnia
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Zakład Informatyki
Informatyka studia pierwszego stopnia
Zakład Inżynierii Zarządzania
Inżynieria zarządzania studia pierwszego stopnia
Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zakład Filologii Angielskiej
Filologia, Filologia angielska studia pierwszego stopnia
Zakład Nowych Mediów
Nowe media i e-biznes studia pierwszego stopnia
Zakład Pedagogiki
Pedagogika studia pierwszego stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia
Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia

Organizacja roku akademickiego
Organizacja roku akademickiego jest jak rozkład jazdy autobusów, albo grafik w pracy. To harmonogram
z głównymi, ważnymi datami - datą rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego. Nie wiecie, kiedy w roku
akademickim zaczyna się sesja, kiedy są przerwy międzysemestralne, czy świąteczne, a kiedy inauguracja roku
akademickiego? Sprawdzicie to w organizacji roku akademickiego. Może być ona w wyjątkowych przypadkach
zmieniona - dowiecie się o tym ze strony internetowej Uczelni.
Organizacja roku akademickiego
w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
Rok akademicki 2022/2023
Semestr zimowy
Inauguracja roku akademickiego

1 października 2022 r. - 21 lutego 2023 r.
5 października 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne

1 października 2022 r. - 31 stycznia 2023 r.

Przerwa świąteczna

22 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r.

Sesja egzaminacyjna

1 lutego 2023 r. - 14 lutego 2023 r.

Sesja poprawkowa

15 lutego 2023 r. - 21 lutego 2023 r.

Przerwa międzysemestralna

15 lutego 2023 r. - 21 lutego 2023 r.

Otwarcie zimowej sesji egzaminacyjnej
w informatycznym systemie zarządzania
procesem dydaktycznym
Ostateczny termin wpisów do informatycznego
systemu zarządzania procesem dydaktycznym

15 grudnia 2022 r.

1 marca 2023 r.

Semestr letni

22 lutego 2023 r. - 30 września 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne

22 lutego 2023 r. - 19 czerwca 2023 r.

Przerwa świąteczna

5 kwietnia 2023 r. - 10 kwietnia 2023 r.

Sesja egzaminacyjna

20 czerwca 2023 r. - 3 lipca 2023 r.

Sesja poprawkowa
Otwarcie letniej sesji egzaminacyjnej
w informatycznym systemie zarządzania
procesem dydaktycznym
Ostateczny termin wpisów do informatycznego
systemu zarządzania procesem dydaktycznym

1 września 2023 r. - 14 września 2023 r.
15 maja 2023 r.

21 września 2023 r.

Studia w toku
Regulamin studiów to najważniejszy dla Was zbiór przepisów. Regulamin określa organizację i przebieg studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, jak również prawa i obowiązki
studenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Dokument powstaje w wyniku szerokich
konsultacji z całą społecznością akademicką, uwzględnia postulaty zgłaszane przez studentów i zawiera wiele
korzystnych rozwiązań m.in.:
• umożliwia studentom, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią ocen co
najmniej 4,75, studiowanie według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów,
• umożliwia studentom studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów już od początku studiów
oraz znacząco rozszerza katalog osób uprawnionych do studiowania w tym trybie,
• umożliwia studentom dokonywanie okresowej ewaluacji pracy nauczycieli akademickich, pracowników
administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów,
• umożliwia studentom rozwijanie ich własnych zainteresowań naukowych, zawodowych, kulturalnych
i sportowych,
• umożliwia studentom zrzeszanie się w kołach naukowych oraz uczestniczenie w pracach naukowych,
rozwojowych i wdrożeniowych.
Polecamy także ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także Statut Uczelni. To niełatwe, lecz potrzebne
lektury.

Prawa i obowiązki studenta
Wasze obowiązki i prawa jako studenta określa wspomniany powyżej Regulamin studiów.

Warunek, czyli warunkowe zaliczenie semestru
Czasami powinie Wam się noga, ale nie martwcie się - jest coś takiego, jak warunek, czyli warunkowe
kontynuowanie studiów, a więc Wasza kolejna szansa, jeśli nie uzyskaliście zaliczenia w drugim (bądź kolejnym)
terminie. Warunek możecie otrzymać z wykładu lub ćwiczeń. Nie wiemy, czy wiecie, ale formalna nazwa to wpis
warunkowy. A jak z opłatami? Warunek jest bezpłatny, płatne jest powtarzanie zajęć, czyli sytuacja, w której nie
powiodła się żadna z prób zaliczenia przedmiotu.
Co zrobić, gdy już zapadła decyzja „No to warunek …”? Udajcie się do dziekanatu z wypełnionym wnioskiem
o wpis warunkowy, którego wzór można pobrać ze strony internetowej Uczelni.
Co się dzieje z Waszym wnioskiem? Z dziekanatu wędruje do Dziekana Wydziału, który wyraża zgodę na to,
abyście mogli przystąpić do warunku lub nie. Gdy już uzyskacie pozytywną opinię to dowiecie się też o terminie,
w jakim musicie zaliczyć zaległy przedmiot lub przedmioty. Informacji na ten temat udzieli Wam oczywiście
sympatyczna Pani w dziekanacie 😊.

Świadczenia dla studentów - pomoc materialna
Studenci PANS we Włocławku mogą ubiegać się o stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora.
Wnioski o ich przyznanie należy składać samodzielnie w Dziale Nauczania przy ul. Mechaników 3. Pamiętajcie,
że o stypendiach wie wszystko p. Adrianna Sobczyńska ul. Mechaników 3, pokój nr 12, tel.: 664-907-254.
Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość
stypendium uzależniona jest od dochodu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium
socjalnego.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu. Stawka
dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.
Stypendium rektora może otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią
ocen, bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium przysługuje studentom
od II roku studiów pierwszego stopnia lub I roku studiów drugiego stopnia, a także studentom rozpoczynającym
studia (I rok studiów pierwszego stopnia), którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady. Stypendium
przyznawane jest na jeden rok akademicki i wypłacane jest przez 9 miesięcy.
Zapomoga może być przyznana studentowi, znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn
niezależnych od siebie.
Stypendium ministra może otrzymać student za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia
tj. publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen.
Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.
Więcej informacji na temat wsparcia finansowego dla studentów znajduje się na stronie internetowej Uczelni
https://puz.wloclawek.pl/pomoc-materialna/ .

Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami
Uczelnia podejmuje starania, aby zapewnić studentom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki do pełnego
udziału w procesie kształcenia. Celem Uczelni jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów
niepełnosprawnych, diagnozowanie, na podstawie przeprowadzonych ankiet potrzeb i problemów związanych
z procesem kształcenia oraz szukanie najlepszych sposobów umożliwiających ich zaspokajanie i rozwiązywanie.
Budynki dydaktyczne PANS we Włocławku są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na etapie ich
budowy, bądź przebudowy, przewidziano działania zmierzające do zastosowania różnych rozwiązań
zmierzających do przystosowania budynków dla osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.
Studenci z niepełnosprawnościami mają prawo do:
• skorzystania z pomocy prawnej, pomocy psychologicznej oraz pomocy doradcy zawodowego,
• bezpłatnego wypożyczenia sprzętu wspomagającego studiowanie,
• bezpłatnego kserowania, skanowania oraz drukowania materiałów dydaktycznych w ramach istniejących
stanowisk multimedialnych,
• dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów dydaktycznych,
• pomocy w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
• zmiany formy egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz czasu ich trwania dostosowaną do ich możliwości.
UWAGA!!
Wsparcie udzielane jest nie tylko studentom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale także
studentom, którzy są przewlekle chorzy lub w wyniku nagłej choroby, czy wypadku są czasowo niezdolni do
pełnego uczestnictwa w zajęciach.
Sprawami studentów niepełnosprawnych w uczelni zajmuje się p. Adrianna Sobczyńska - Pełnomocnik ds.
studentów niepełnosprawnych (ul. Mechaników 3, pokój nr 12, tel.: 664-907-254).

Akademik
Dom Studencki tak oficjalnie nazywa się akademik.
Aby zamieszkać w akademiku trzeba mieszkać w miejscowości, z której dojazd uniemożliwia sprawne docieranie
na zajęcia (jest daleko, słabo kursują autobusy/pociągi itd.).
Wniosek o ubieganie się o miejsce w Domu Studenta należy złożyć w wyznaczonym terminie w Dziale Nauczania
przy ul. Mechaników 3 w pokoju nr 12. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Uczelni.

W naukowej podróży
Studia na uczelni wyższej dają Wam możliwość podróżowania i poznawania świata. Możliwe, że słyszeliście już
o „Erasmusach”, ale co to dokładnie jest?
Nasza Uczelnia od 2005 r. bierze udział w międzynarodowym Programie Erasmus+. Obecnie uczelnia posiada
już trzecią kartę programu Erasmus przyznaną przez Komisję Europejską w Brukseli. Program ten polega na
studenckiej wymianie zagranicznej. Jak to działa? Wejdźcie na naszą stronę internetową i w zakładce Erasmus
wybierzcie podstronę „Partnerzy”, gdzie macie wypisaną listę uczelni zagranicznych, z którymi uczelnia ma
podpisaną umowę o współpracy. Możemy się pochwalić naprawdę szerokim wachlarzem propozycji. Studenci
mają do wyboru jedną z 65 uczelni. Co dalej? Zapoznajcie się z ofertą danej uczelni i podejmijcie decyzję, na jak
długo macie zamiar udać się do innego kraju. Wyjechać możecie na czas trzech miesięcy, jednego semestru lub
całego roku. Jedziecie albo się uczyć albo realizować praktykę zawodową. Istotny jest również fakt, że na taki
wyjazd dostajecie stypendium, którego wysokość zależy od kraju, jaki wybierzecie.
Co musicie zrobić, by wyjechać? Musicie mieć ukończony rok studiów, znać w stopniu komunikatywnym język
angielski oraz złożyć kilka dokumentów, ale ta biurokracja ma duży uśmiech, ponieważ Panie w Biurze ds.
współpracy międzynarodowej życzliwie pomagają oraz wspierają w decyzji o byciu przyszłym Erasmusem p. Małgorzata Waśk (Kierownik Biura) ul. 3 Maja 17, tel.: 668-075-512 i p. Beata Jakubowska ul. Mechaników 3,
pokój nr 13, tel.: 668-075-602.
Ale!! Na naszej Uczelni też możecie poznać studentów zagranicznych, którzy przyjechali do nas, aby poznawać
naszą kulturę. Ci studenci często potrzebują na początku małej pomocy. Kogoś, kto pokaże ciekawe miejsca,
wytłumaczy kilka uczelnianych kwestii i zaciekawi naszą wspaniałą kulturą, a także kuchnią! Dlatego też wszyscy
jesteśmy zawsze chętni do pomocy i Was też zachęcamy do włączenia się w pomoc. Pamiętajcie, że przy okazji
pomocy studentom z zagranicy rozwijacie swoje umiejętności językowe, poznajecie nowe obyczaje i promujecie
Polskę. Czy warto pomagać? Oczywiście, że tak!!

Zdrowie
Nie wszystko w życiu da się przewidzieć, dlatego też corocznie zostaje przygotowana dla Was ciekawa oferta
ubezpieczeniowa - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W Dziale Nauczania u p. Hanny
Zawidzkiej (ul. Mechaników 3, pokój nr 12, tel.: 668-075-483) możecie dowiedzieć się wszystkiego o dobrowolnym
ubezpieczeniu NNW. W razie potrzeby możecie również przystąpić do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym. OC przyda Wam się m.in.:
• gdy wybijecie komuś szybę,
• gdy zalejecie sąsiadowi łazienkę,
• gdy spowodujecie kolizję na rowerze.

Finanse
Ekonomia i zarządzanie finansami w życiu codziennym mają na studiach szczególne znaczenie: każda kopia ksero,
zakup produktów spożywczych lub książki, opłata czynszu za akademik - wszystko nabiera znaczenia z końcem
miesiąca. Musicie wiedzieć, że zarządzanie własnymi finansami może okazać się jedną z najcenniejszych
umiejętności, jakie rozwiniecie w czasie studiów.

Jak zwracać się do wykładowców?
Na Uczelni obowiązują pewne zasady zwracania się do wykładowców. Zajęcia prowadzone są przez magistrów,
doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Jak nie popełnić faux pas i nie zmniejszyć rangi któregoś
z Waszych prowadzących? Wiedzieć, jaki tytuł/stopień naukowy ma dany wykładowca! A jak to sprawdzić? Na
planie Waszych zajęć znajdującym się na stronie internetowej Uczelni lub w aplikacji mStudent. I żeby nie było
tak prosto, pamiętajcie, że do doktora habilitowanego zwracamy się „Profesorze” 😊!

Kariera, nauka i biznes
Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Wasze studia też. Warto przygotować się na ten moment, zdobywając
doświadczenie zawodowe i planując ścieżkę kariery. Pomoże Wam w tym Biuro Karier i przesympatyczny
p. Przemysław Taranowski. Zgłoście się do naszego doradcy kariery i popracujcie z nim nad swoim potencjałem.
Już na studiach pomyślcie o swoim rozwoju zawodowym. Studia to piękny czas. Praca też może być wymarzona,
jeśli odpowiednio wcześnie o nią zawalczycie.
Obecnie Biuro Karier studentom i absolwentom naszej uczelni oferuje wsparcie w postaci:
• warsztatów „Techniki walki ze stresem”,
• indywidualnego Coachingu Kariery,
• konsultacji CV,
• tłumaczenia aplikacji na język angielski,
• pośrednictwa pracy (oferty pracy),
• doradztwa edukacyjnego.
Biuro Karier mieści się przy ul. Mechaników 3, pokój nr 20, tel.: 600-986-553.

Checklista dla nowych studentów
•

zapoznajcie się z niniejszym przewodnikiem,

•

odwiedźcie stronę Wirtualnej Uczelni i nauczcie się, jak z niej korzystać,

•

podpiszcie w Wirtualnej Uczelni ślubowanie, dzięki któremu nabędziecie prawa studenta,

•

odbierzcie swoją legitymację studencką,

•

aktywujcie swój uczelniany adres e-mail,

•

pamiętajcie o regularnym sprawdzaniu swojej poczty,

•

zapiszcie się na zajęcia z wychowania fizycznego,

•

złóżcie wniosek o akademik,

•

złóżcie wniosek o stypendium,

•

dołączcie do Samorządu studenckiego,

•

odwiedźcie bibliotekę i zapoznajcie się z jej zbiorami,

•

znajdźcie centra życia studenckiego - studia to też czas zabawy!,

•

poszukajcie informacji na temat wymian studenckich - zarówno krajowych, jak i zagranicznych,

•

spotkajcie się z doradcą zawodowym w Biurze Karier,

•

odwiedźcie stronę https://puz.wloclawek.pl/komunikaty-o-koronawirusie/ i bądźcie na bieżąco
z informacjami na temat sytuacji epidemiologicznej oraz związanymi z nią obostrzeniami.

Mamy nadzieję, że ten poradnik okazał się dla Was choć w niewielkim stopniu pomocny!! Na koniec nie pozostaje
nam nic innego, jak życzyć Wam zaaklimatyzowania się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we
Włocławku.
Mile widziana jest także Wasza obecność w mediach społecznościowych! Polubcie nasz profil na Facebooku,
zaobserwujcie nas na Instagramie i dodawajcie zdjęcia z naszym hashtagiem #puzwloclawek.
Powodzenia w trakcie studiów!!
Ahhh i zapomnielibyśmy … dwója na studiach nie jest oceną pozytywną 😊.

