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I WSTĘP 
 

 

Drogi Studencie! 

 Specjalnie dla Ciebie Samorząd Studentów UKSW 

stworzył niniejszy poradnik. Pomoże on wprowadzić Cię na naszą 

uczelnię. Odpowiedzieliśmy w nim na najczęściej zadawane 

pytania przez nowych studentów, zamieściliśmy porady  

i wskazówki pomocne w studiowaniu na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. 

 Jest to jedynie „mini-poradnik”, który odpowiada na 

najważniejsze i najczęściej zadawane przez studentów pytania. 

Pracujemy właśnie nad bardziej rozbudowaną i szczegółową 

wersją, która będzie dostępna dla Was na stronie internetowej od 

2017 roku. Jednak nie zostawimy Ciebie samego/samej. Zawsze 

możesz śmiało kierować swoje pytania w sprawie studiów, 

nieujęte w tym poradniku do naszego Rzecznika Praw Studenta – 

Karoliny Błaszczyk oraz Przewodniczącego Komisji Prawnej – 

Konrada Latocha poprzez pocztę e-mail na adres: 

rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl. Będziemy chętnie służyć Ci 

pomocą. 

Życzymy miłej lektury! 

Redakcja 
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II MAPY KAMPUSÓW 
 

Mapa kampusu na ul. Wóycickiego  

Budynki na ul. 

Wóycickiego: 

3 – Archiwum UKSW 

  – Studium Wychowania 

Fizycznego; Studium Języków 

Obcych 

14 – Instytut Psychologii 

15 – Wydział Nauk 

Pedagogicznych 

17 – Wydział Prawa i Administracji 

21 – Auditorium Maximum; 

dziekanat Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego; 

Biuro Karier 

23 – Wydział Nauk Historycznych 

i Społecznych; Wydział Filozofii 

Chrześcijańskiej; Wydział Biologii 

i Nauk o Środowisku; Dział 

Pomocy Materialnej 

24 – Centrum Laboratoryjne Nauk 

Przyrodniczych 

  

Siedziby Samorządu Studentów: 

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, pok. 004 
 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 113 

 

http://bk.uksw.edu.pl/
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III PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

1. Legitymacja 

Legitymacja studencka jest dokumentem, który powinieneś jak 

najszybciej odebrać. Uprawnia Cię do wielu zniżek i potwierdza 

status studenta. W zależności od wydziału oraz kierunku, legitymacje 

będą rozdawane podczas dni organizacyjnych lub po rozpoczęciu 

roku akademickiego we właściwym dziekanacie. 

2. Indeks 

Odnośnie indeksu sytuacja wygląda inaczej niż w przypadku 

legitymacji. Jest on wydawany na Twój pisemny wniosek, gdyż na 

UKSW nie ma już obowiązku posiadania indeksu w formie 

papierowej1. Indeks funkcjonuje w wersji elektronicznej. 

3. Plan zajęć 

Zależy on od wydziału i kierunku, na którym studiujesz. Część 

kierunków odgórnie ustala plan. Zostaniesz przyporządkowany do 

odpowiednich grup. Natomiast niektóre wydziały wymagają Twojej 

rejestracji przez System USOSweb. Szczegółowe informacje 

znajdziesz na stronie swojego wydziału. 

4. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) 

Jest to system informatyczny, który służy do zarządzania tokiem 

studiów. Przy jego pomocy możesz, na przykład rejestrować się na 

zajęcia, sprawdzać swój aktualny plan, swoje oceny końcowe  

z przedmiotów. 

                                                           
1 Indeks w tradycyjnej wersji papierowej zachował nadal Wydział 
Teologiczny (WT). Jest on wydawany studentowi bez potrzeby składania 
wniosku. 
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IV ZALICZENIA EGZAMINÓW 
 

1. Sesja egzaminacyjna 

Jest to okres, kiedy studenci podchodzą do egzaminów ze swoich 

przedmiotów. Zaliczenia mogą przybrać formę egzaminu ustnego, 

pisemnego, a niekiedy przybierają formę napisania pracy na zadany przez 

prowadzącego temat. Dana forma zależy od prowadzącego i określa on ją 

zazwyczaj już na pierwszych zajęciach. Forma egzaminu powinna być 

ustalona w sylabusie przedmiotu w systemie USOS. 

Termin sesji wyznaczany jest zarządzeniem Rektora. W sesji 

studenci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów. Na 

jednym kierunku nie może być więcej egzaminów niż jedenaście na rok 

(oraz nie więcej niż sześć na semestr). Wyróżniamy sesję zimową 

(podczas której zalicza się przedmioty I semestru) oraz sesję letnią 

(podczas której zaliczamy przedmioty II semestru oraz przedmioty 

roczne). 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (2) mamy 

możliwość poprawy egzaminu w sesji poprawkowej. Terminy każdej 

sesji muszą być zawsze umieszczone na stronie Wydziału. 

2. „Zerówka” 

Zwana też „terminem zerowym”. Jest to dodatkowy termin ustalany 

jeszcze przed pierwszym terminem egzaminu. Zależy on tylko od 

dobrej woli egzaminatora. Często „zerówka” jest niewiążąca, czyli 

wszelkie negatywne konsekwencje egzaminu, takie jak ocena 

niedostateczna, nie są brane pod uwagę. 

3. Niezaliczenie egzaminu 

W przypadku niezaliczenia  drugiego terminu egzaminu (w sesji 

poprawkowej) można złożyć, w przeciągu siedmiu dni od otrzymania 

wyników egzaminu poprawkowego, podanie o egzamin komisyjny, 

który Dziekan wyznacza między siódmym a czternastym dniem od 

złożenia podania. W ciągu roku student może złożyć podania tylko  

o dwa egzaminy komisyjne. Ponadto, najpóźniej trzy dni przed 

egzaminem student może wnioskować, aby podczas jego egzaminu 
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komisyjnego w roli obserwatora uczestniczył wskazany przez niego 

przedstawiciel Samorządu Studentów. 

V (PO)DANIA NA TACY 
czyli: co? jak? do kogo? 

Wszelkie podania na poziomie wydziału kierowane 

są do Prodziekana do spraw studenckich. Najczęściej 

pisanymi podaniami są: 

 podanie o przywrócenie terminu egzaminu; 

 podanie o wpis warunkowy; 

 podanie o wyznaczenie egzaminu komisyjnego; 

 podanie o powtarzanie roku; 

 oświadczenie o zgubieniu lub utracie legitymacji; 

 podanie o przeniesienie osiągnięć; 

 odwołanie od decyzji Prodziekana. 

 

Na niektórych wydziałach podania można składać przez system 

USOS, jednak na większości z nich nadal obowiązuje stary system,  

polegający na zaniesieniu podania do Dziekanatu, który doręcza je potem 

Prodziekanowi.  

 

Wzory podań dostępne są na stronach wydziałów. Wystarczy 

wypełnić tylko odpowiednie pola. Nie można jednak zapomnieć 

o własnoręcznie napisanym „Szanowny Panie Dziekanie” oraz 

o podpisie. 
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VI STYPENDIA 
 

1. Stypendium socjalne 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej. Jest przyznawane na podstawie 

miesięcznego dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny 

studenta. Wnioski o stypendium socjalne można składać od 1 września 

do 31 maja. Więcej o stypendiach socjalnych można przeczytać  

w regulaminie pomocy materialnej2 w § 24 – 28. 

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

Przyznanie dodatku do stypendium socjalnego reguluje § 27 

regulaminu pomocy materialnej. Dodatek ten jest przeznaczony dla 

studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania na Uniwersytet uniemożliwiałby 

albo w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może 

otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej 

orzeczeniem właściwego organu. Dochód studenta nie ma tutaj żadnego 

znaczenia. Terminy składania wniosków są analogiczne jak w przypadku 

stypendium socjalnego (1). 

4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać 

student, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia 

naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym, bądź krajowym na danym roku 

studiów. Szczegóły w § 30 i 31 regulaminu pomocy materialnej. 

                                                           
2 Regulamin pomocy materialnej dla studentów – (załącznik do zarządzenia nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 

2014 r.) – dostępny na stronie DMP [http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/56] 
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5. Zapomoga 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn 

losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października do 30 września. 

VII PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 
Czyli co możemy, a co musimy 

Podstawowe prawa i obowiązki studenta UKSW określa 

rozdział IV Regulaminu Studiów. Student nabywa prawa studenta  

z chwilą immatrykulacji, czyli wpisania na listę studentów Uczelni, 

i złożenia ślubowania, jak mówi § 3 Regulaminu Studiów. 

§19 Regulaminu Studiów wymienia podstawowe prawa Studenta. Są 

to między innymi: 

 zdobywanie wiedzy na wybranym kierunku studiów, 

uzyskiwanie pomocy nauczycieli akademickich oraz organów 

Uniwersytetu, korzystanie z pomieszczeń, urządzeń i środków 

oraz całości zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami;  

 studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu 

kształcenia;  

 współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji przez organy 

kolegialne Uniwersytetu za pośrednictwem przedstawicieli 

studentów;  

 przystępowanie do istniejących uczelnianych organizacji 

studenckich i zakładania nowych;  

 rozwijanie zainteresowań kulturalnych, turystycznych  

i sportowych oraz korzystanie w tym celu z urządzeń i środków 

Uniwersytetu, a także z  pomocy ze strony nauczycieli 

akademickich i organów Uniwersytetu;  

 przeniesienie i wznowienie studiów; 

 uczestnictwo w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;  

 przystępowanie do egzaminów przed sesją ;  
 uczestniczenie w zajęciach wyższych lat studiów; 

 przystępowanie do egzaminów poprawkowych; 

 przystępowanie do egzaminów komisyjnych; 



11 
 

 korzystanie z urlopów. 

 

Zgodnie z § 20 Regulaminu Studiów podstawowymi obowiązkami 

studenta są, miedzy innymi: 

1. Postępowanie zgodne z treścią ślubowania, a w szczególności: 

  terminowe dopełnianie obowiązków związanych ze 

studiami, w tym terminowe ich zakończenie;  

 poszanowanie praw i obyczajów akademickich;  

 dbałość o dobre imię Uniwersytetu i jego tradycje; 

 poszanowanie mienia Uniwersytetu.  

2.  Stosowanie się do ustaleń organizacyjnych Dziekana 

 

Do ochrony praw studentów został powołany Rzecznik Praw 

Studenta. Funkcję tę, w roku akademickim 2016/2017, sprawuje Karolina 

Błaszczyk (WPiA). Z wszelkimi pytaniami można zwracać się do niej na 

adres mailowy rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl.  

 
 

Regulamin Studiów (stan z dnia 26.04.2015 r.)  
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VIII SAMORZĄD STUDENTÓW 
 

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci UKSW.  To właśnie na 

Waszej aktywności opiera się jego działanie. Poniższy graf ukazuje 

strukturę Samorządu oraz jego poszczególne organy. Zostaną one tutaj 

krótko opisane 
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Poziom wydziału: 

Wydziałowe Rady Studentów – funkcjonują one na każdym wydziale. 

To dobry sposób na realizację swoich pomysłów. Chciałbyś poprawić coś 

na wydziale? Masz pomysł, ale nie wiesz, jak go zrealizować? Weź 

udział w wyborach! Odbywają się one w maju każdego roku 

akademickiego.  

Przedstawiciele studentów w Radach Wydziałów – są oni wybierani 

na posiedzeniu Wydziałowej Rady Studentów przez jej członków 

spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli chcesz mieć wpływ na programy 

studiów oraz zgłaszać uwagi do głosowanych na Radzie uchwał albo 

dotyczące funkcjonowania wydziału – to dobre miejsce dla Ciebie ;) 

Elektorzy studenccy w wyborach dziekańskich – jeśli chciałbyś 

wybrać nowego dziekana, to zgłoś się na elektora w najbliższych 

wyborach dziekańskich. Wybory odbywają się raz na 4 lata. WRS-y 

spośród kandydatów wybierają elektorów, którzy uczestniczą 

w spotkaniach wyborczych, a także mają prawo głosu w wyborach na 

dziekana swojego wydziału. 

Poziom Uczelni: 

Parlament Samorządu Studentów – jeśli chcesz podejmować działania 

na rzecz studentów całej Uczelni, głosować na studentów do organów 

Samorządu, to zacznij przygotowania do majowych wyborów! 

Parlamentarzystami zostają członkowie WRS-ów, którzy w wyborach 

osiągnęli największą ilość głosów. Parlament jest organem 

uchwałodawczym, podejmującym decyzje dotyczące wszystkich 

studentów Uczelni. Parlament obraduje zazwyczaj raz w miesiącu na 

posiedzeniach zwyczajnych. 

Marszałek i Prezydium Parlamentu – chcesz przewodniczyć obradom 

Parlamentu? Lubisz pisać protokoły? To dobra funkcja dla Ciebie. Na 

posiedzeniu elekcyjnym Parlamentarzyści spośród swoich członków 

wybierają Marszałka, Wicemarszałka oraz Sekretarza. Zadaniem 

Marszałka jest przewodniczenie obradom Parlamentu, kierowanie jego 

przebiegiem, przygotowywanie posiedzeń oraz sporządzanie uchwał. 

Wicemarszałek  przewodniczy obradom w przypadku nieobecności 

Marszałka oraz pomaga w przygotowywaniu posiedzeń i sporządzaniu 

uchwał. Sekretarz Parlamentu sporządza protokoły z każdego 
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posiedzenia. Zadaniem Prezydium jest reprezentowanie Parlamentu  

i całej społeczności studenckiej wewnątrz, jak i również poza murami 

Uniwersytetu.  

Sąd Koleżeński - za naruszenie przepisów obowiązujących na Uczelni 

oraz za czyny uchybiające godności Studenta, ponosi się 

odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną albo przed Sądem 

Koleżeńskim. Sąd ten składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego, wybranych z grona członków Sądu. Sąd 

Koleżeński II instancji zajmuje się odwołaniami od orzeczeń Sądu 

Koleżeńskiego I instancji.  

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu (OKWS) – 

interesuje cię przebieg wyborów do organów samorządu, ale nie chcesz 

w nich startować? Chciałbyś poznać działanie OKWS? Dołącz do tego 

organu! Ze swojego grona, OKWS wybiera: Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Głównym zadaniem Komisji jest 

przede wszystkim przeprowadzanie wyborów na Uczelni oraz czynności 

z tym związane.  

Komisja Rewizyjna – ma ona wgląd do całej dokumentacji związanej  

z działalnością wszystkich Organów Samorządu oraz kontroluje ich 

pracę. 

Przedstawiciele Studentów w Senacie Uczelni i kandydaci do komisji 

senackich – chcesz zostać członkiem Senatu i zasiadać na posiedzeniach 

prowadzonych przez Rektora Uczelni oraz mieć wpływ na decyzje 

podejmowane przez Senat lub zasiadać w komisjach senackich? Przyłącz 

się do tych organów! Przedstawiciele i kandydaci wybierani są przez 

Parlament Samorządu Studentów.  

Elektorzy studenccy w wyborach rektorskich – chcesz głosować  

w wyborach na rektora? Zostań elektorem! Elektorzy wybierani są na 

czas trwania wyborów rektorskich przez Parlament Samorządu 

Studentów.  

Zarząd Samorządu Studentów – chcesz mieć własną komisję? 

Realizować swoje inicjatywy, a przede wszystkim działać na rzecz 

Studentów? To dobre miejsce dla Ciebie. Zarząd jest Organem 

wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni. Składa się on  

z Przewodniczącego, będącego z urzędu członkiem Senatu Uczelni, 
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jednego albo dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza. Do 

kompetencji Zarządu należy między innymi:  uchwalanie, zmiana  

i realizacja budżetu Samorządu, wykonywanie bieżącej działalności 

niezastrzeżonej dla innych Organów Samorządu, reprezentowanie 

Społeczności Studenckiej Uczelni na zewnątrz oraz występowanie jako 

reprezentacja Studentów Uczelni w sporach zbiorowych.  Do 

kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy ponadto wnioskowanie 

do Rektora o powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

delegowanie w jej skład określonych Studentów oraz współdecydowanie 

o podziale funduszy pomocy materialnej, a także uzgadnianie treści 

Regulaminu pomocy materialnej dla studentów z Rektorem.  

Komisje Zarządu Samorządu Studentów – chcesz działać na rzecz 

Studentów? Poznać nowych ludzi, poczuć studencką atmosferę i brać 

aktywny udział w życiu Uczelni, organizując wiele ciekawych inicjatyw? 

Dołącz do komisji Zarządu! Zgłoś się do nas już dziś! W roku 

akademickim 2016/2017 działają następujące komisje:  

Komisja Inicjatyw Studenckich – pomaga studentom w realizacji ich 

projektów,  zajmuje się współpracą z kołami naukowymi, organizuje 

wydarzenia o charakterze dobroczynnym. Jeśli masz jakiś ciekawy 

projekt, jednak nie wiesz, jak go zrealizować, lub chciałbyś pomagać  

w realizacji projektów innych studentów, ta komisja jest dla Ciebie.  

Komisja Prawna – stanowi zaplecze doradcze w kwestiach prawnych dla 

całego Zarządu Samorządu Studentów UKSW. Chciałbyś wiedzieć, jak 

od strony formalnej funkcjonuje Uczelnia lub tworzyć regulaminy, 

uchwały, poradniki? Zgłoś się. 

Komisja Kultury i Rozrywki – głównym celem tej komisji jest 

zwiększenie świadomości kulturowej młodzieży akademickiej. Jej 

działania opierają się na prowadzeniu stałej współpracy z instytucjami 

kultury, organizowaniem różnego rodzaju imprez, wydarzeń, maratonów 

i turniejów, które mają za zadanie wypełnić wolny czas studentom naszej 

Uczelni. Zapraszamy!  

Rzecznik Praw Studenta – podstawowymi zadaniami Rzecznika jest 

ochrona praw Studentów oraz upowszechnianie inicjatyw, które mają na 

celu rozwój Studentów. Masz pytania i nie możesz znaleźć na nie 

odpowiedzi? Uważasz, że są naruszane Twoje prawa? Skontaktuj się: 

rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl.  




