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Witamy w szeregach studentów  

niderlandystyki  

i specjalizacji południowoafrykańskiej!  

Serdecznie gratulujemy przyjęcia! 

Zależy nam na tym, abyście swoją naukę  

w Zakładzie Studiów Niderlandzkich  

i Południowoafrykańskich  

na Wydziale Anglistyki UAM 

rozpoczęli z optymizmem.  

Dlatego przygotowaliśmy prezentację, która 

pomoże Wam rozeznać się w działaniu naszego 

Zakładu i przebiegu Waszych studiów. Mamy 

nadzieję, że rozwieje ona wszystkie Wasze 

wątpliwości i pozwoli Wam pewnie czuć się na 

studiach!  

 

Welkom! 



Przewodnik dla nowych studentów niderlandystyki 
Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, Wydział Anglistyki, UAM 

3 

 

 

FAQ 

 

 

  

1.  Gdzie odbywają się zajęcia? 

2.  Gdzie znajduje się Collegium Novum? 

3.  Gdzie znajduje się Collegium Chemicum? 

4.  Gdzie znajdę plan zajęć i program zajęć? 

5.  Czym zajmuje się Dziekanat? 

6.  Kim są prowadzący zajęcia? 

7.  Jak zalogować się na swoją pocztę studencką? 

8.  Czym jest USOS? 

9. Czym jest Moodle? 

10. Jakie strony internetowe warto śledzić? 

11. Gdzie znajdę informacje o odwołaniu zajęć? 

12. Czym zajmuje się Dziekan i Prodziekan WA? 

13. W jaki sposób należy pisać maile do prowadzących? 

14. Z kim należy kontaktować się w razie wątpliwości lub 

 problemów? 

15. Gdzie na terenie uczelni istnieje możliwość skorzystania z 

 komputera? 
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Zajęcia na Wydziale Anglistyki odbywają się 

w dwóch miejscach. Są nimi Collegium 

Novum i Collegium Chemicum.  

Miejsce odbywania się danych zajęć można 

sprawdzić na planie, na przykład: 

 

 

 

 

 

 

1. Gdzie odbywają się 

zajęcia? 

sala w Collegium Novum sala w Collegium Chemicum 
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Collegium Novum to budynek Wydziału Anglistyki przy 

al. Niepodległości 4. Wejście główne znajduje się od 

strony ul. Powstańców Wielkopolskich. 

Zajęcia dla studentów filologii niderlandzkiej odbywają 

się w części A budynku (na lewo od głównego wejścia), 

bądź w aulach na parterze (A, B, C – korytarzem w 

stronę biblioteki na wprost z holu głównego). W 

Collegium Novum znajduje się również bufet (korytarz 

prowadzący do biblioteki) i kawiarnia Kafka (poziom -

1).  
 

Informacja dla studentów poruszających się 

samochodem: 

Możliwość wjazdu na teren parkingu przy 

Collegium Novum mają tylko pracownicy. 

Okolica budynku jest objęta czerwoną 

strefą parkowania. Zasięg strefy kończy się 

jednak ok. 5 minut pieszo od budynku i nie 

obowiązuje np. przy ulicy Towarowej czy 

Wierzbięcice. 

 

 

 

2. Gdzie znajduje się 

Collegium Novum? 
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Collegium Chemicum znajduje się przy ulicy 

Grunwaldzkiej 6 (15 minut pieszo z Collegium Novum). 

Sale, w których odbywają się zajęcia dla studentów 

niderlandystyki rozmieszczone są w różnych częściach 

tego ogromnego gmachu. Część z nich (np. Z, a także 

pokój lektorów) znajduje się na parterze (schodkami w 

dół z holu głównego, a następnie w lewo). Sale znajdują 

się także na piętrze i odnalezienie ich za pierwszym 

razem może sprawić niektórym trudność. Z tego 

powodu najlepiej pojawić się w Chemicum za 

pierwszym razem odpowiednio wcześnie.  

 

 

 

 

3. Gdzie znajduje się 

Collegium Chemicum? 
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Plan zajęć pojawi się pod koniec września na stronie 

Wydziału Anglistyki, a także na stronie Zakładu. 

Plan zajęć na stronie WA 

Plan zajęć na stronie ZSNiP  

Należy liczyć się z tym, że w ciągu kilku pierwszych 

tygodni plan może ulec zmianie. Ewentualne zmiany są 

nanoszone na plan raz na tydzień (w piątki). 

 

Programy zajęć znajdują się na stronie WA. To tutaj 

możesz sprawdzić na jakie przedmioty będziesz 

uczęszczać w danym semestrze. 

  

4. Gdzie znajdę plan 

zajęć i program zajęć? 

http://wa.amu.edu.pl/wa/pl/timetables
http://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/lesroosters.php
http://wa.amu.edu.pl/wa/Full_time_courses
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Dziekanat studiów stacjonarnych znajduje się 

w Collegium Novum. Godziny otwarcia Dziekanatu 

można znaleźć na stronie WA. 

Dziekanat studiów stacjonarnych 

W Dziekanacie studiów stacjonarnych można pobierać 

wszelkiego rodzaju wnioski, podbijać legitymację 

studencką czy odbierać zaświadczenia. 

Nie należy mylić go z Dziekanatem Głównym, który nie 

zajmuje się sprawami studenckimi.  

  

5. Czym zajmuje się 

Dziekanat? 

http://wa.amu.edu.pl/wa/dziekanat_stacjonarne
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W Zakładzie Studiów Niderlandzkich 

i Południowoafrykańskich w roku akademickim 

2015/2016 pracować będzie 20 osób (wykładowcy, 

doktoranci, stażyści). Wśród nich znajdują się 

oczywiście również rodzimi użytkownicy 

niderlandzkiego i afrikaans. Zajęcia z języka 

angielskiego prowadzone są przez anglistów z WA.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o danym 

prowadzącym, możesz przejrzeć jego profil na stronie 

WA. Tam znajdują się godziny dyżurów oraz e-mail, za 

pomocą którego możesz skontaktować się z danym 

prowadzącym. 

Lista pracowników na stronie WA 

Lista pracowników strona ZSNiP 

  

6. Kim są prowadzący 

zajęcia? 

http://wa.amu.edu.pl/wa/Department_of_Dutch_and_South_African_Studies
http://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/medewerkers.php
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Do kontaktu z prowadzącymi zajęcia i innymi 

pracownikami UAM należy korzystać z poczty 

studenckiej. Zalogować można się na nią przez system 

USOS (tam również podane są dane potrzebne do 

logowania), jak również wchodząc na stronę. 

 

  

7. Jak zalogować się na 

swoją pocztę studencką? 

http://studenci.amu.edu.pl/poczta-studencka
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USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studentów. 

System zawiera informacje o przedmiotach, 

programach studiów, przechowuje dane, wystawione 

oceny i zaliczenia. Zawiera także plany zajęć, 

informacje o płatnościach, rejestrację na egzaminy 

i przedmioty, ranking ocen. Za pomocą systemu można 

także składać niektóre wnioski. Na koniec semestru 

USOS umożliwia studentom anonimowe wypełnienie 

ankiet ewaluujących zajęcia. Wypełnienie ich przez 

studentów jest bardzo ważne. 

 
USOS 
 

  

8. Czym jest USOS? 

https://cas.amu.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fusosweb.amu.edu.pl%2Fkontroler.php%3F_action%3Dlogowaniecas%2Findex&locale=pl
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Moodle to pakiet przeznaczony do tworzenia kursów 

prowadzonych przez internet. Każdy prowadzący 

tworzy na platformie Moodle kurs odpowiadający 

prowadzonemu przedmiotowi. Na stronie kursu można 

śledzić między innymi tematy zajęć, zadania domowe 

czy swoją obecność. Tam prowadzący umieszczają też 

pliki dla studentów, na przykład program zajęć czy 

dodatkowe materiały. Na dany kurs trzeba się zapisać 

korzystając z hasła podanego przez prowadzącego. Na  

platformę można zalogować się na stronie Moodle.  

9. Czym jest Moodle? 

http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/
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Warto mieć na oku aktualizacje dotyczące planów zajęć 

i nieobecności prowadzących, ale należy też zapoznać 

się z kilkoma innymi przydatnymi stronami. 

USOS

Poczta studencka

Portal studentów UAM

Strona Zakładu Studiów Niderlandzkich i 

Południowoafrykańskich

Strona Wydziału Anglistyki 

Platforma e-lerningowa Moodle 

Nieobecności prowadzących 

Samorząd WA UAM 

Pliki i dokumenty do pobrania 

 

ZSNiP na FB 

Filologia niderlandzka na FB 

Dziekanat na FB 

Samorząd WA na FB 

10. Jakie strony 

internetowe warto śledzić? 

https://cas.amu.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fusosweb.amu.edu.pl%2Fkontroler.php%3F_action%3Dlogowaniecas%2Findex&locale=pl
http://studenci.amu.edu.pl/poczta-studencka
http://studenci.amu.edu.pl/
http://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/
http://wa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/
http://wa.amu.edu.pl/wa/
http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/
http://wa.amu.edu.pl/wa/Nieobecnosci_WA
http://samorzad.amu.edu.pl/wa/
http://wa.amu.edu.pl/wa/pl/Downloads_resources
https://www.facebook.com/nld.afr.poznan?fref=ts
https://www.facebook.com/filonider?fref=ts%20
https://www.facebook.com/Dziekanat-Stacjonarny-Wydzia%C5%82u-Anglistyki-597625646929903/timeline/
https://www.facebook.com/samorzadwa
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Informacje o odwołanych zajęciach można znaleźć na 

stronie WA (Nieobecności prowadzących), jednak warto 

także śledzić wiadomości przychodzące na pocztę 

studencką lub wspólne konto pocztowe roku, które 

założycie z grupą. 

  

11. Gdzie znajdę informacje 

o odwołaniu zajęć? 

http://wa.amu.edu.pl/wa/Nieobecnosci_WA
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Na stronie WA można znaleźć informacje o tym, czym 

zajmują się władze wydziału i do kogo należy zwrócić 

się z daną sprawą. 

Władze wydziału 

  

12. Czym zajmuje się 

Dziekan i Prodziekan? 

http://wa.amu.edu.pl/wa/pl/node/3415
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Maile do pracowników należy pisać korzystając z poczty 

studenckiej lub, po uzgodnieniu z danym prowadzącym, 

za pośrednictwem maila grupowego. Warto wziąć sobie 

do serca kilka zasad, które zawarte są w poniższych 

plikach. 

Etykieta 1 

Etykieta 2 

  

13. W jaki sposób należy pisać 

maile do prowadzących? 

http://wa.amu.edu.pl/wa/files/etykieta_basic.PDF
http://wa.amu.edu.pl/wa/files/etykieta_advanced.PDF


Przewodnik dla nowych studentów niderlandystyki 
Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, Wydział Anglistyki, UAM 

17 

 

 

 

 

 

Na początku semestru dowiesz się, kto jest opiekunem 

Twojego roku. Do niego możesz zwracać się 

w przypadku problemów. Warto zapoznać się także 

z obszarami działalności poszczególnych pracowników 

WA, by w razie wątpliwości kontaktować się z nimi (np. 

Prodziekan, Dziekanat, koordynator ds. systemu USOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Z kim należy kontaktować się w 

razie wątpliwości lub problemów? 
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Dostęp do komputera jest możliwy w bibliotece 

w Collegium Novum. By móc korzystać z WiFi 

uniwersyteckiego na swoim komputerze, należy 

odpowiednio skonfigurować połączenie. 

 

Eduroam 

  

15. Gdzie na terenie uczelni istnieje 

możliwość skorzystania z komputera? 

http://eduroam.amu.edu.pl/
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Jeżeli jeszcze jakaś kwestia organizacyjna wydaje Ci się 

ważna, a odpowiedzi nie znalazłeś w tym pliku, napisz 

na ten adres. 

Do zobaczenia na zajęciach! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mlyczykowska@wa.amu.edu.pl

