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Informacje ogólne
1. UZYSKANIE OCENY
terminy

egzaminów i zaliczeń powinny być podane nie
później niż 14 dni od rozpoczęcia semestru
i ogłoszone na stronie internetowej wydziału,
egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane w formie
określonej przez wykładowcę (m.in. prace pisemne,
testy, projekty, prezentacje, egzamin ustny),
podejście
do
egzaminu
uwarunkowane
jest
zdobyciem pozytywnej oceny z ćwiczeń w ramach
konkretnego przedmiotu,
każdy wykładowca ma obowiązek monitorowania
Państwa obecności na zajęciach.

2. EGZAMINY POPRAWKOWE

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny
niedostatecznej, studentowi przysługuje egzamin
poprawkowy, który nie może być przeprowadzony
wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia
wyników pierwszego egzaminu.

3. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI
NA EGZAMINIE/ZALICZENIU

Student,
który
nie
mógł
podejść
do
egzaminów/zaliczeń
w
wyznaczonych
przez
prowadzącego terminach jest zobowiązany do
usprawiedliwienia swojej nieobecności poprzez np.
okazanie
oryginału
zwolnienia
lekarskiego
i pozostawienie kopii tego zwolnienia u wykładowcy.
Brak
usprawiedliwienia
nieobecności
na
egzaminie/zaliczeniu skutkuje wystawieniem oceny
niedostatecznej per absentiam.
O nieobecności należy poinformować prowadzącego
zajęcia najpóźniej w dniu egzaminu/zaliczenia.
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Informacje ogólne
4. PRZEDŁUŻANIE SESJI

Na wniosek studenta, Dziekan może przedłużyć sesję.
Decyzja o przedłużeniu sesji nie oznacza, że student
uzyskuje prawo do dodatkowego terminu zaliczenia lub
egzaminu. Umożliwia jedynie utrzymanie praw
studenckich i chroni przed skreśleniem z listy studentów.
Długość przedłużenia sesji jest określana indywidualnie
w przypadku każdego studenta.

5. POWTARZANIE PRZEDMIOTU

na wniosek studenta dziekan może zezwolić na
powtórzenie
przedmiotu
niezaliczonego
z jednoczesnym kontynuowaniem przez studenta
studiów na roku wyższym (tzw. warunek); bez
kontynuowania przez studenta studiów na roku
wyższym.
wniosek o powtarzanie przedmiotu student może złożyć
najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu
roku
akademickiego
albo
przedłużonej
sesji
egzaminacyjnej.
w jednym roku akademickim nie można wnioskować
o powtarzanie więcej niż trzech przedmiotów.
przedmiot już powtarzany nie może być powtarzany
po raz drugi.
przedmiot powtarzany musi być zaliczony w następnym
roku akademickim w pełnym zakresie przewidzianym
planem studiów.
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Informacje ogólne
6. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA
STUDIÓW (IOS)
w

uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta
dziekan może zezwolić na indywidualną organizację
studiów,
indywidualna
organizacja studiów uprawnia do
zaliczeń i egzaminów na warunkach i w terminach
uzgodnionych indywidualnie, ale w granicach danego
semestru,
w ramach decyzji, o której mowa w ust. 1,
w szczególnie uzasadnionym przypadku dziekan może
zezwolić na wyznaczenie terminów egzaminów lub
zaliczeń w następnym roku akademickim albo w
wypadkach
szczególnych
zezwolić
na
nieuczestniczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia z
obowiązku ich zaliczenia,
na naszym Wydziale na przyznanie IOSa mogą liczyć w
szczególności: studentki w ciąży, młode matki, osoby z
poważnymi problemami natury zdrowotnej. W roku
akademickim 2014/2015 IOS nie będzie przyznawany
osobom
studiującym
dwa
kierunki
i dwie specjalności.
osoby
posiadające IOS powinny poinformować
o tym prowadzącego do dnia 17 X 2014.
http://studenci.amu.edu.pl/studia/regulamin-studiow

6

II. Elektroniczny indeks
1.

Od 1 października 2012 r. na naszym Wydziale
wprowadzony został tzw. elektroniczny indeks. Oznacza
to, że student nie otrzymuje indeksu w postaci
tradycyjnej książeczki. Oceny są wpisywane przez
wykładowców do protokołów elektronicznych i trafiają
na konto studenta w systemie USOS.

2.

O ocenie z zaliczenia/egzaminu ustnego
prowadzący
zajęcia
powiadamia
studenta
natychmiast po zakończeniu zaliczenia/egzaminu.
Ocena ta powinna być wprowadzona do systemu
USOS nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zaliczenia/egzaminu.

3.

Oceny z zaliczeń/egzaminów pisemnych powinny
być wprowadzone do systemu USOS niezwłocznie po
ocenieniu prac pisemnych, jednak nie później niż
w
ciągu
7
dni
od
daty
przeprowadzenia
zaliczenia/egzaminu.

4.

W przypadku przedmiotów, dla których warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie innych zajęć
z tego przedmiotu oceny z zaliczeń powinny być
wprowadzone do systemu USOS nie później niż 3 dni
przed wyznaczonym terminem egzaminu z tego
przedmiotu, jednak nie później niż ostatni dzień przed
sesją egzaminacyjną.
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II. Elektroniczny indeks
5.

Obowiązki studenta wynikające z prowadzenia
elektronicznego systemu dokumentowania przebiegu
studiów:
posiadanie

aktywnego konta na serwerze
umożliwiającego dostęp do systemu USOS,

UAM

dokonywanie

samodzielnej rejestracji na zajęcia
w systemie USOS, jeżeli wymaga tego wydział lub inna
jednostka prowadząca zajęcia, w terminie 14 dni od
rozpoczęcia zajęć
sprawdzanie

ocen
uzyskanych
z
egzaminów
i zaliczeń na swoim koncie w systemie USOS,
zgłaszanie

prowadzącemu zajęcia, w terminie 7 dni od
daty
ogłoszenia
wyników
egzaminu/zaliczenia,
ewentualnych rozbieżności pomiędzy oceną ogłoszoną
a oceną wpisaną do systemu USOS,
informowanie

dyrektora ds. dydaktycznych swojego
instytutu o fakcie nienaniesienia oceny przez
prowadzącego zajęcia w USOS w wymaganym
terminie.
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III. Pomoc materialna
1.

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną maja
wszyscy studenci niezależnie od trybu studiów.

2.

Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek
studenta na czas trwania semestru.

3. Formy pomocy materialnej:












stypendium socjalne – student może otrzymać je
tylko na jednym kierunku studiów, według własnego
wyboru,
stypendium mieszkaniowe
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
– przyznawane jest z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej przez właściwy organ.
stypendium rektora dla najlepszych studentów
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
stypendium ministra za osiągnięcia sportowe,
zapomoga – może ją otrzymać student, który
z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji
materialnej.
zakwaterowanie w Domu Studenckim.

4. Terminy składania wniosków:




stypendium socjalne: I semestr – do 8 października,
II semestr – do 31 stycznia,
miejsce w Domu Studenckim do 20 sierpnia (I rok),
do 30 kwietnia (lata starsze),
miejsce w Domu Studenckim na okres wakacji –
najpóźniej na 7 dni przed datą na którą
ma opiewać przydział.
Wniosek należy złożyć
w Dziale Nauczania UAM przy ul. Zwierzynieckiej 7
w Poznaniu.
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III. Pomoc materialna
5.

Wszystkie obowiązujące formularze wniosków można
pobrać ze strony internetowej:
http://studenci.amu.edu.pl/studia/pomocmaterialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej

Ponadto są
dziekanacie.

one

wyłożone

na

korytarzu

przy

6.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej składa się
w dziekanacie.

7.

Pierwsza wypłata stypendium jest realizowana
w listopadzie i obejmuje spłatę za miesiąc październik.

8.

Każdy student, który wystąpił o przyznanie pomocy
odbiera pisemną decyzję u osoby, która prowadzi jego
kierunek w dziekanacie.
http://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna
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IV. Wyjazdy zagraniczne
1. LLP-ERASMUS
Program LLP-Erasmus to europejski program wyjazdów
stypendialnych dla studentów.
W ramach programu LLP-Erasmus Wydział Nauk
Społecznych oferuje ponad 150 studentom możliwość
wyjazdów stypendialnych. Wyjazd może trwać od 1 do
2 semestrów. Studenci uzyskują stypendium na pokrycie
różnicy kosztów studiowania (zależne od kraju pobytu).
Okres studiów spędzony na partnerskiej uczelni
zaliczany jest do okresu studiów na WNS.
W ramach programu LLP-Erasmus można również
wyjechać na praktyki (okres praktyki 90 dni).
O udział w programie mogą ubiegać się studenci
wszystkich kierunków studiów.

Szczegóły na stronie internetowej Wydziału
http://wns.amu.edu.pl/dla-studenta/dlastudenta/erasmus
Strona programu LLP Erasmus na UAM
http://erasmus.amu.edu.pl/
Strona Narodowej Agencji LLP-Erasmus
http://erasmus.org.pl

Koordynator LLP-Erasmus na WNS:
dr Sławomir Sztajer
pokój 10 bud. C, tel. 61 829 21 07
e-mail: slawomir.sztajer@amu.edu.pl
Administrator Programu LLP-Erasmus na WNS
mgr Joanna Nowaczyńska
pokój 5 bud. C, tel. 61 829 21 00
e-mail: joanna.nowaczyńska@amu.edu.pl
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IV. Wyjazdy zagraniczne
2. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH
Studenci mogą uczestniczyć w fakultatywnych
zajęciach, prowadzonych w językach obcych.

Aktualna oferta kursów z katalogu Uniwersyteckiego
Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE) znajduję
się na stronie:
http://international.amu.edu.pl/amu-pie-shortcourses2/amu-pie-short-courses
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V. Usługi elektroniczne
Strona WWW
Aktualne informacje o Wydziale dostępne są zawsze na
stronie internetowej Wydziału: http://wns.amu.edu.pl

Hasło
1. Obowiązuje jedno wspólne hasło do wszystkich usług
na UAM (USOSweb, poczta studencka, sieć eduroam).
2. Zmiana hasła: http://panel.amu.edu.pl
3. Hasło studentów rozpoczynających studia na UAM
jest takie samo jak w systemie Internetowej Rekrutacji.
Studenci, którzy zostali już kiedyś przyjęci na studia na
UAM posiadają już konto, do którego może
obowiązywać inne hasło. W przypadku jego
zapomnienia
prosimy
o
kontakt
mailowy
na
adres
andrzej.popielewicz@amu.edu.pl
lub
bartosz.wozniak@amu.edu.pl. Wiadomość poza prośbą
o zmianę hasła musi zawierać: imię i nazwisko, nr PESEL,
nr indeksu oraz kierunek studiów.

Poczta studencka
Każdy student ma obowiązek zapoznawania się
z informacjami przesyłanymi na Jego konto studenckiej
poczty email.
Tylko z tego adresu student komunikuje się z uczelnią i jej
pracownikami i tylko na ten adres jest wysyłana
oficjalna korespondencja uczelni ze studentem.
Dostęp do poczty:
1. przez WWW - http://poczta.st.amu.edu.pl/
2. Login – podany został w systemie IR, widoczny jest
również po zalogowaniu do USOSweb (w lewym
górnym rogu)
3. Hasło – takie samo jak do USOSweb
13

V. Usługi elektroniczne
USOSWEB
System USOSweb jest aplikacją internetową dostępną
na stronie http://usosweb.amu.edu.pl
Do zalogowania potrzebne są login – PESEL oraz hasło –
wspólne hasło do usług UAM
W systemie USOSweb zapisywane są:
 informacje o kierunkach studiów realizowanych
przez studenta
 przedmioty realizowane przez studenta i grupy
zajęciowe, do których jest zapisany
 oceny z zaliczeń i egzaminów
 zaliczenia etapów studiów, urlopy, skreślenia
 płatności – należności i wpłaty, indywidualne
numery kont bankowych.
Informacje dot. systemu USOS na WNS dostępne na:
http://wns.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/usos


Obowiązkiem studenta jest rejestrowanie się na
zajęcia oraz dokonywanie innych czynności w
systemie
USOSweb zgodnie z
ogłoszeniami
i instrukcjami pojawiającymi się na stronie WWW
Wydziału oraz przesyłanymi drogą mailową na
konta poczty studenckiej.



Obowiązkiem
studenta
jest
kontrolowanie
poprawności i kompletności informacji na jego
indywidualnym
koncie
USOSweb.
Wszelkie
niezgodności
należy
niezwłocznie
zgłaszać
w Dziekanacie.



Każdy
student
ma
obowiązek
bieżącego
kontrolowania wpisywanych do systemu wyników
zaliczeń i egzaminów. Wszelkie rozbieżności między
oceną ogłoszoną a oceną wpisaną do systemu
USOS należy zgłaszać wykładowcy w terminie 7 dni
od daty ogłoszenia wyników egzaminu/zaliczenia.
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V. Usługi elektroniczne
SIEĆ EDUROAM
1. Każdy student ma dostęp do bezprzewodowej sieci
eduroam, za pośrednictwem której można połączyć się
z Internetem w obiektach UAM.

2. Aby korzystać z sieci wymagane jest zainstalowanie
certyfikatu, skonfigurowanie połączenia sieciowego
oraz podanie loginu i hasła
3. Loginem do sieci eduroam jest adres email poczty
studenckiej (w postaci „login@st.amu.edu.pl”)
4. Hasło do eduroam jest takie samo jak do poczty
studenckiej i USOSweb
Certyfikat oraz instrukcje konfiguracji komputera
znajdują się na stronie

http://eduroam.amu.edu.pl/
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VI. Dziekanat


Godziny otwarcia i adres dostępne na stronie
internetowej Wydziału:
http://wns.amu.edu.pl/stronaglowna/wns/dziekanat/obsluga-studentow3



Informacje o obsłudze studentów takie jak: podział
kierunków i trybów, telefony kontaktowe, adresy
mailowe dostępne na stronie internetowej Wydziału:
http://wns.amu.edu.pl/stronaglowna/wns/dziekanat
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VII. Władze dziekańskie
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Dziekan
tel. sekretariat 61 829 21 00
e-mail: zbigniew.drozdowicz@amu.edu.pl
pokój 5, budynek C

Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki – prodziekan
ds. Studiów doktoranckich, promocji i rozwoju
tel. 61 829 22 41
e-mail: ryszard.cichocki@amu.edu.pl
pokój 10, budynek C

Dr Remigiusz T. Ciesielski – prodziekan
ds. studiów stacjonarnych
tel. 61 829 21 01
e-mail: remigiusz.ciesielski@amu.edu.pl
pokój 9, budynek C

Dr Jacek Zydorowicz – prodziekan
ds. studiów niestacjonarnych
tel. 61 829 21 01
e-mail: jacek.zydorowicz@amu.edu.pl
pokój 9, budynek C

(aktualne terminy dyżurów na stronie WWW WNS)
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VIII. Samorząd studencki
Rada Samorządu Studentów to grupa Waszych reprezentantów
działających w Waszym imieniu przed władzami uczelni.
Członkowie RSS zasiadają w różnych uczelnianych organach
(Radach Instytutów, Radzie Wydziału, Senacie uczelni, komisjach
itp.) prezentując studencki punkt widzenia. Zostają oni wybrani
w głosowaniu, które odbywa się co roku w połowie listopada.
RSS służy pomocą zarówno w przypadku pytań, wątpliwości,
wszelkich kłopotów, jak i pomysłów, które chcielibyście wcielić
w wydziałowe czy uniwersyteckie życie. Zapraszamy Was
do
kontaktowania
się
z
nami
drogą
mailową
samorzadwnsuam@gmail.com lub osobiście.
Czekamy na Was w pokoju 60a (budynek AB)!

Niezbędną wiedzę na temat regulaminów, wzory podań,
dokumenty, kontakty oraz informacje o aktualnych wydarzeniach
znajdziecie
na
naszej
stronie
internetowej
–
www.rssnws.amu.edu.pl
oraz
na
facebooku
www.facebook.com/samorzadwns Zapraszamy do polubienia!
Rada Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych (RSS
WNS) razem z aktywnymi studentami jest autorem wielu
ciekawych projektów takich jak Festiwal Kultury Studentów
KULMINACJE (więcej na www.kulminacje.amu.edu.pl), Dyskusyjny
Klub Filmowy (www.facebook.com/DKF.Akademicki) czy Paśnik
Kulturalny (www.facebook.com/PasnikKulturalny).
Naszym pierwszym wspólnym spotkaniem będzie obowiązkowe
szkolenie z praw i obowiązków studenta, na którym dowiedziecie
się wszystkiego co najważniejsze oraz poznacie pracę
„Samorządu”. Mamy nadzieję, że znajdą się wśród Was osoby,
które po spotkaniu uznają, że warto przeżyć studia nie tylko ucząc
się, ale także prężnie działając na rzecz swoich kolegów i
koleżanek i zasilą szeregi Rady Samorządu Studentów Wydziału
Nauk Społecznych już w nadchodzącym roku akademickim!
Więcej informacji dotyczących samorządu studentów na:

stronie internetowej Wydziału: http://wns.amu.edu.pl/dlastudenta/dla-studenta/samorzd-studencki

stronie internetowej Parlamentu Samorządu Studentów UAM:
http://samorzad.amu.edu.pl/
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IX. Biblioteka
1. Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału
Nauk Społecznych i Wydziału Studiów
Edukacyjnych
Godziny
otwarcia,
dane
kontaktowe,
korzystania dostępne na stronie WWW:

zasady

http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/wns/bibioteka

2. Biblioteka Uniwersytecka
Godziny otwarcia, informator, zasoby, szkolenia, itp.
dostępne na stronie WWW:
http://lib.amu.edu.pl/
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X. Informacja dot. funkcjonowania
systemu USOS w roku akademickim
2014/2015 (studia stacjonarne)
Podstawowym dokumentem potwierdzającym przebieg toku
studiów na UAM jest indeks elektroniczny, dlatego do
podstawowych obowiązków każdego studenta WNS UAM
należy:
1. Sprawdzanie poczty przydzielonej na serwerze UAM, tylko z tego adresu
student komunikuje się z uczelnia i jej pracownikami i tylko na ten adres jest
wysyłana
oficjalna
korespondencja
uczelni
ze
studentem.
http://studenci.amu.edu.pl/szybkie-linki/poczta-studencka
2. Samodzielne zarejestrowanie się w systemie USOS na wszystkie zajęcia
(także fakultatywne) objęte programem studiów dla danego semestru –
ostateczny termin zapisu na zajęcia semestru zimowego – 17 X 2014,
semestru letniego - 6 III 2015. http://usosweb.amu.edu.pl
Po tym terminie przyjmuje się, że student zrezygnował z uczestnictwa w
danych zajęciach, nie ma możliwości późniejszego dopisywania
studentów do grup zajęciowych wnioski składane po terminie będą
odrzucane, jako niezgodne z RS UAM, warunek ten dotyczy wszystkich
studentów studiów stacjonarnych WNS UAM.
3. Do 17 X 2014 (semestr zimowy) i do 6 III 2015 (semestr letni) student
powinien zostać poinformowany przez prowadzącego zajęcia o
warunkach zaliczenia zajęć, które są wymagane do zaliczenia danego
przedmiotu oraz o terminach zaliczeń i egzaminów.
4. Do 17 X 2014 (semestr zimowy) i do 6 III 2015 (semestr letni) student
zgłasza prowadzącym zajęcia informacje o indywidualnym toku studiów i
indywidualnej organizacji studiów w celu otrzymania informacji o
warunkach zaliczenia.
5. Do 17 X 2014 (semestr zimowy) i do 6 III 2015 (semestr letni) student
zgłasza do Dziekana zaopiniowany przez Dyrektora ds. dydaktycznych
Instytutu wniosek z prośbą o przesunięcie realizacji przedmiotu na inny
semestr.
6. Zapisanie się na terminy egzaminów w systemie USOS: do 2 II 2015
(semestr zimowy), do 15 VI 2015 (semestr letni).
7. Na egzamin i zaliczenie student zgłasza się z legitymacją studencką i
jeżeli został mu wydany – indeksem.
(cd. na stronie 21)
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X. Informacja dot. funkcjonowania
systemu USOS w roku akademickim
2014/2015 (studia stacjonarne)
8. Do egzaminu i zaliczenia można przystąpić jedynie po wypełnieniu
warunków podanych w punktach 2, 3, (jeżeli dotyczy 4), 6, 7.
Niewypełnienie chociażby jednego z tych punktów jest wystarczającym
powodem wpisania oceny ndst. Jeżeli student jest zapisany na zajęcia w
systemie USOS to są to jego zajęcia obowiązkowe i musi w terminach
opisanych kalendarium otrzymać z nich ocenę.
9. Ostateczny termin pojawienia się oceny w systemie USOS to 7 dni od
daty zaliczenia bądź egzaminu. Po tym okresie student zgłasza ten fakt
Dyrektorowi Instytutu ds. dydaktycznych oraz w dziekanacie.
10. Student, który nie zgłosił się na zaliczenie lub egzamin i nie
poinformował o powodach swojej nieobecności wykładowcy (najpóźniej
w dniu zaliczenia bądź egzaminu),otrzymuje ocenę ndst, którą do systemu
USOS wprowadza prowadzący zajęcia.
11. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen z zajęć kończących się
zaliczeniem – 2 II 2015 (semestr zimowy) i 15 VI 2015 (semestr letni).
12. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen poprawkowych z
zajęć kończących się zaliczeniem – do 9 II 2015 (semestr zimowy) i do 22
VI 2015 (semestr letni).
13. Ostateczny termin wpisu do sytemu USOS ocen z zajęć kończących się
egzaminem – 23 II 2015, sesja zimowa; 30 VI 2015 – sesja letnia.
14. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen poprawkowych z
zajęć kończących się egzaminem – 3 III 2015 sesja zimowa, 20 IX 2015
sesja letnia.
15. Oceny do sytemu USOS może wpisywać jedynie osoba prowadząca
zajęcia. Ani pracownicy Dziekanatu WNS, ani pracownicy Instytutów WNS,
nie mają uprawnień do wprowadzania ocen do sytemu USOS z
przedmiotów objętych programami studiów obowiązujących na WNS
UAM. Nie dotyczy to studentów wracających ze stypendiów, wymian
krajowych i zagranicznych, studentów po reaktywacji i przenoszonych z
innych wydziałów i uczelni na WNS. Jest to możliwe jedynie po otrzymaniu
zgody Prodziekana ds. studenckich WNS UAM.
Proszę o fakcie braku wpisów w systemie USOS informować Dyrektora
Instytutu.
16. Osoby zgłaszające się do dziekanatu z wnioskiem muszą wcześniej
wystąpić o opinię do Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu.
(cd. na stronie 22)
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X. Informacja dot. funkcjonowania
systemu USOS w roku akademickim
2014/2015 (studia stacjonarne)
17. Na WNS rezygnuje się z wydawania kart egzaminacyjnych wszystkim
studentom studiów stacjonarnych.
18. Szkolenia: BHP i biblioteczne oraz rozliczenie praktyk studenckich
według harmonogramu Instytutów WNS UAM.
19. Termin zaliczenia seminariów dyplomowych odbywanych na VI
semestrze studiów I stopnia, IV semestrze studiów II stopnia i X semestrze
studiów jednolitych – 30 IX 2015.
20. Ankietyzacja zajęć w systemie USOS 19-25 I 2015 i 1-7 VI 2015.
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