DRODZY STUDENCI PIERWSZEGO ROKU
Gratulujemy: Rozpoczynacie studia
na Wydziale Anglistyki UAM – największym
ośrodku studiów anglistycznych
w Polsce i w Europie.
Niniejsza publikacja pomoże Wam
bezproblemowo przejść przez wszystkie,
konieczne dla toku studiowania, formalności.

WŁADZE DZIEKAŃSKIE WA

Dziekanat studiów stacjonarnych

Dziekan
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk,
dkasia@wa.amu.edu.pl, Collegium Novum, pok. 108 A

Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
pokój: 115A tel. 0 61 829 35 10
e-mail: dziekanat.stacjonarne@wa.amu.edu.pl

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM,
gpiotr@wa.amu.edu.pl,
Collegium Novum, pok. 104 A

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr hab. Radosław Dylewski, prof. UAM,
dziekanat.stacjonarne@wa.amu.edu.pl,
Collegium Novum, pok. 114 A
Prodziekan ds. studium doktoranckiego
dr hab. Joanna Pawelczyk, prof. UAM,
pasia@wa.amu.edu.pl,
Collegium Novum, pok. 104 A
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
i podyplomowych
dr hab. Agnieszka Setecka, prof. UAM,
saga@wa.amu.edu.pl,
Collegium Novum, pok. 114 A

DZIEKANATY
Dziekanat Główny
Al. Niepodległości 4, Collegium Novum,
pok. 107 A
tel. 0 61 829 3505, tel. 0 61 829 3506,
fax 0 61 829 3512
anglistyka@wa.amu.edu.pl

Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
pokój: 116A tel. 0 61 829 3535
e-mail: dziekanat.niestacjonarne@wa.amu.edu.pl

KOMUNIKACJA Z WA
1. Strona wydziałowa: www.wa.amu.edu.pl
• zakładka na stronie wydziałowej: STUDENT – DLA
STUDENTÓW – ogłoszenia dla poszczególnych lat:
• konsultacje
• program studiów
• praktyki
• ERASMUS+
• nieobecności wykładowców
2. KONTAKT Z DZIEKANATEM STUDENCKIM
• telefonicznie: 0 618293510
• bezpośrednio p. 115 A Collegium Novum I pietro blok A
• email: dziekanat.stacjonarne@wa.amu.edu.pl
3. FACEBOOK Dziekanatu stacjonarnego – bieżące informacje
4. Poczta studencka jest OBOWIĄZKOWA w kontakcie
z wykładowcami oraz Dziekanatem

ORGANIZACJA
STUDIÓW
1. Student jest zobowiązany do zapoznania się
z REGULAMINEM STUDIÓW UAM.
2. Student jest zobowiązany do podpisania UMOWY
Z UCZELNIĄ (brak podpisu równa się ze skreśleniem z listy
studentów), termin do 30.10.2018r.
3. Zajęcia odbywają się w Kolegium Heliodora Święcickiego
ul. Grunwaldzka 6 i w Collegium Novum
al. Niepodległości 4.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w Szkole
Wychowania Fizycznego i Sportu – ul. Zagajnikowa 9;
www.swfis.amu.edu.pl; tel. 0 618296402.
5. LEKTORATY języka obcego odbywają się w Szkole
Językowej UAM, pokój 324 w budynku Kolegium Heliodora
Święcickiego, ul. Grunwaldzka 6,
lektorat@amu.edu.pl, tel. 0 618292957.
6. Szkolenia BHP – prowadzi INSPEKTORAT BHP,
www.szkoleniebhp.amu.edu.pl, bhp@amu.edu.pl.
7. Edukacja informacyjna i źródłowa – szkolenie biblioteczne
online – osoba odpowiedzialna: Tomasz Olszewski,
tomek@amu.edu.pl.
8. Elektroniczny indeks = USOS.

9.

LEGITYMACJA STUDENCKA
• plik ze zdjęciem załącza się podczas rekrutacji
• legitymacja zostaje zlecona do druku po dokonaniu
opłaty (opłata przez USOS).
10. W toku studiów nad każdym rokiem opiekę sprawuje
opiekun roku.
11. Wszelkie wnioski dotyczące przebiegu studiów należy
składać u Prodziekana ds. studiów stacjonarnych. Można to
uczynić za pośrednictwem systemu USOS lub bezpośrednio
w Dziekanacie.
12. Student jest zobowiązany do odbycia praktyk studenckich –
pieczę nad nimi sprawuje opiekun praktyk.
13. Biblioteka Filologiczna NOVUM znajduje się w budynku
Collegium Novum, blok C, tel. 0 618293755,
www.bfn.amu.edu.pl.
14. Biblioteka Uniwersytecka znajduje się przy ul. Ratajczaka
38-40, tel. 0 618293817.

System USOS jest rejestrem dokumentującym przebieg studiów.
Studenci zobowiązani są do kontrolowania na bieżąco
poprawności indywidualnych wpisów ocen w systemie USOSweb.
Niezgodności powinni zgłaszać do osób prowadzących zajęcia
lub do Koordynatorów ds. USOS.
Koordynatorzy ds. USOS – usos@wa.amu.edu.pl

Indywidualne hasło studenta do sytemu USOS zostało przeniesione

z Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Hasło można zmienić logując się na stronie: www.panel.amu.edu.pl
Należy pamiętać, że hasło do systemu USOS jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM.

ŚWIADCZENIA POMOCY
SOCJALNEJ (1)

a) stypendium socjalne
Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o przyznanie stypendium socjalnego, generując wniosek
w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami w Dziekanacie. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani
w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach informacyjnych.
Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące
kryteria:
• sytuacja materialna,
• sytuacja socjalna.
Na kompletne podanie składają się:
• wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
• oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków
rodziny w 2017 roku,
• dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do w.w. oświadczenia, zawierające urzędowe informacje o dochodach wpisanych do oświadczenia),
w tym dotyczące uczącego się rodzeństwa.
Podstawą ustalania sytuacji materialnej będą zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych w 2017 roku dochodach członków
rodziny (w tym studenta). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez podatników – członków rodziny studenta w 2017 roku. W zależności
od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia
ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
wyroki alimentacyjne i decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej w roku składania
wniosku, składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto.
Student studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe
zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż
Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub
oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających
w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się
o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem
lub dzieckiem, na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie
Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.
Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje
studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże
nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są
studia.

ŚWIADCZENIA POMOCY
SOCJALNEJ (2)
Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art.
184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie, z którą student wiąże
swój wybór.
Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy
studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał
świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.
Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki,
tj. do czerwca 2019 roku.
b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla
osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia,
generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej
dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz
ogłoszeniami na tablicach informacyjnych.
Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez
uprawnione zespoły ds. orzekania.
Na kompletne podanie składają się:
• wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych,
• ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).
Wniosek niekompletny oraz niepozwalający na ustalenie
uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do
końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie
ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem
miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub
ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,
lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku
studiów, co najmniej równorzędnego stopnia.

ŚWIADCZENIA POMOCY
SOCJALNEJ (3)
c) zapomoga
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi
może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od
jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.
Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje
o jej przyznanie generując wniosek w USOSweb, po czym
składa go razem z załącznikami, dotyczącymi powodów
wystąpienia, w Dziekanacie. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie
Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach informacyjnych. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy
w roku. Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających
na przejściowo trudną sytuację studenta.
d) zakwaterowanie w Domach Studenckich
• sytuacja materialna,
• sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
• odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.
Na kompletne podanie składają się:
• wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
• oświadczenie o dochodach,
• dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) – jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce
zajdzie potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji
materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Miejsce w Domu
Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej
sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca. Student może ubiegać
się o przyznanie miejsca również dla niepracującego małżonka
i dzieci.
UWAGI:
Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji
materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia
mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu
wniosku.
Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM (nie dotyczy miejsca w Domu Studenckim)
następuje, jeśli student:
a) nie zaliczył roku,
b) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
c) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
d) został skreślony z listy studentów.
O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się
student, który:
a) w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
b) nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za
miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
c) nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.

