Frequently Asked Questions
Poradnik Studenta Pierwszego Roku

1. Co oznaczają skróty na planie zajęć?
Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty:
G – grupa zajęciowa
C – grupa ćwiczeniowa
L – grupa laboratoryjna
S – grupa seminaryjna
P1 – grupa z profilu zawodowego
W – wykład
P – „przewiązka” (oszklona sala na II piętrze w części budynku z pokojami
wykładowców)
WA – wykład Aula
2. Co oznaczają skróty nazw kierunków studiów?
MRe1 - I Rok Magisterskie sp. Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
MOW1 - I Rok Magisterskie sp. Opiekuńczo-Wychowawcza

MZd1 - I Rok Magisterskie sp. Pedagogika Zdrowia

MZO1 - I Rok Magisterskie sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Oligofrenoped.

MZP1 - I Rok Magisterskie sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Wych. Przedszk.

MZI1 - I Rok Magisterskie sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Eduk. Informatyczna
MRe2 - II Rok Magisterskie sp. Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
MOW2 - II Rok Magisterskie sp. Opiekuńczo-Wychowawcza
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MZO2 - II Rok Magisterskie sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Oligofrenoped.

MZP2 - II Rok Magisterskie sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Wych. Przedszk.

MZI2 - II Rok Magisterskie sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Eduk. Informatyczna
Re1 - I Rok Zawodowe sp. Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
OW1 - I Rok Zawodowe sp. Opiekuńczo-Wychowawcza

Zd1 - I Rok Zawodowe sp. Pedagogika Zdrowia

ZZO1 - I Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Oligofrenopedag.

ZZP1 - I Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Wych. Przedszk.

ZZI1 - I Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Eduk. Informatyczna
Re2 - II Rok Zawodowe sp. Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
OW2 - II Rok Zawodowe sp. Opiekuńczo-Wychowawcza

Zd2 - II Rok Zawodowe sp. Pedagogika Zdrowia

ZZO2 - II Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Oligofrenopedag.

ZZP2 - II Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Wych. Przedszk.

ZZI2 - II Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Eduk. Informatyczna
Re3 - III Rok Zawodowe sp. Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną
OW3 - III Rok Zawodowe sp. Opiekuńczo-Wychowawcza
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Zd3 - III Rok Zawodowe sp. Pedagogika Zdrowia

ZZO3 - III Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Oligofrenopedag.

ZZP3 - III Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Wych. Przedszk.

ZZI3 - III Rok Zawodowe sp. Zintegr.Eduk.Wczes. i Eduk. Informatyczna
Ps1 - I Rok – Psychologia stacjonarna
Ps2 - II Rok – Psychologia stacjonarna
Ps3 - III Rok – Psychologia stacjonarna
Ps4 - IV Rok – Psychologia stacjonarna
Ps5 - V Rok – Psychologia stacjonarna
WPs1 - I Rok – Psychologia niestacjonarna (wieczorowa)
WPs2 - II Rok – Psychologia niestacjonarna (wieczorowa)
WPs3 - III Rok – Psychologia niestacjonarna (wieczorowa)
WPs4 - IV Rok – Psychologia niestacjonarna (wieczorowa)
WPs5 - V Rok – Psychologia niestacjonarna (wieczorowa)
3. Jak wygląda podział na grupy ?
Zazwyczaj podział na grupy jest podziałem alfabetycznym. Dany rok jest dzielony
przykładowo na 3 grupy ćwiczeniowe i każda z nich na dwie grupy laboratoryjne,
czyli 3 ćwiczeniowe i 6 laboratoryjnych. Grupy na zajęciach języka obcego są
dzielone wg poziomu zaawansowania.
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4. Czy istnieje możliwość wyboru innego języka na psychologii?
Tak, istnieje taka możliwość. Aby uzyskać bliższe informacje dot. warunków, które
należy spełniać, żeby wybrać inny język, należy skontaktować się ze Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ - http://www.spnjo.us.edu.pl/?kontakt-spnjo,3
5. Ile razy mogę być nieobecny na zajęciach?
Na pierwszych zajęciach wykładowca zazwyczaj podaje ilość nieobecności, które są
dozwolone i których nie trzeba odrabiać na dyżurach. W przypadku zwolnienia
lekarskiego

owa

nieobecność

jest

często

traktowana

jako

nieobecność

usprawiedliwiona i nie trzeba jej odrabiać (zależy to jednak od wykładowcy i od tego,
czy łączna liczba nieobecności z danego przedmiotu

nie przekracza liczby

dozwolonych).
6. W jaki sposób obliczana jest średnia ocen?
Średnia ocen to suma wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na koniec
semestru podzielona przez liczbę wszystkich uzyskanych ocen (inaczej mówiąc przez
liczbę egzaminów, do których student przystąpił oraz zaliczeń, które uzyskał). Należy
pamiętać, że wliczana jest każda ocena niedostateczna. Do średniej nie wlicza się
ocena z WF i „zal”.
7. Gdzie mogę uzyskać albo skąd mogę pobrać zaświadczenie?
Zaświadczenie o byciu studentem można załatwić w Dziekanacie (p.11). Jeżeli chodzi
o zaświadczenie o byciu studentem na potrzeby kredytu studenckiego należy się udać
do dziekanatu ds. socjalnych (p.11a).
8. Czym są IOS i ITS?
O IOS (Indywidualną Organizację Studiów) może ubiegać się osoba:
-studiująca drugi kierunek
- osoba pracująca
- osoba wychowująca dziecko
-osoba niepełnosprawna
(IOS może zostać przyznany także w innych przypadkach niż w/w).
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IOS jest przyznawany na okres jednego semestru. Uzyskanie zgody na IOS oraz zgody
poszczególnych prowadzących zajęcia może oznaczać częściowe zwolnienie z
obowiązku uczestniczenia w zajęciach (w zależności od ustaleń z wykładowcą).
Student, który ubiega się o IOS przedstawia dziekanowi do zaakceptowania tryb
zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr oraz warunki zaliczeń
uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich odpowiadających za
realizację tych poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.
(Regulamin Studiów na Uniwersytecie Śląskim, r.2, §9)

ITS (Indywidualny Tok Studiowania) to studia odbywane wg indywidualnych
planów i programów, poszerzających zakres wiedzy w ramach studiowanej
specjalności.
O ITS może się ubiegać student, który ukończył pierwszy rok studiów (studia
jednolite i pierwszy stopień) bądź pierwszy semestr (studia drugiego stopnia) i ma
średnią powyżej 4,0 (Rada Wydziału może podnieść wymaganą średnią ocen). O
zakwalifikowaniu na studia w trybie indywidualnym decyduje dziekan, wybiera on
opiekuna naukowego wśród zatrudnionych co najmniej na stanowisku adiunktów,
uwzględniając propozycję studenta.
(Regulamin Studiów na Uniwersytecie Śląskim, r.2, §10)
Wzory podania wraz z załącznikiem znajdują się na stronie www.ip.us.edu.pl w
zakładce Student -> Dziekanat
9. W jakich godzinach studiują studenci dzienni i wieczorowi?
Godziny zajęć dla studentów studiów dziennych to: 8.00-17.30 (przerwy
półgodzinne).
Godziny zajęć dla studentów studiów wieczorowych to: 16.00-21.00 (przerwy 15
minutowe)

10. Czym jest warunek?
Warunkowe zaliczenie przedmiotu oznacza, że pomimo niezdanego egzaminu z danego
przedmiotu możesz kontynuować studia na kolejnym roku studiów - pod warunkiem, że
zdasz ów egzamin do wyznaczonego terminu. Decyzja o skierowaniu na powtarzanie
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semestru może być wydana na studiach pierwszego stopnia nie więcej niż dwukrotnie, na
studiach drugiego stopnia jeden raz, zaś w przypadku studiów jednolitych magisterskich
nie więcej niż trzykrotnie. (Regulamin Studiów na Uniwersytecie Śląskim, r. 4 §25).
Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi 350zł (http://kandydat.us.edu.pl/oplaty-2011)
11. Czym jest Stypendium Rektora i kto może się starać o jego przyznanie?
Jest to stypendium przyznawane najlepszym studentom.
Stypendium rektora może otrzymywać student, który:
1) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym, oraz
2) zaliczył rok studiów oraz złożył w dziekanacie indeks i kartę indywidualnych osiągnięć
studenta do 25 września lub 15 marca w przypadku studiów kończących się w semestrze
zimowym.
Regulamin

dotyczący

przyznawania

stypendiów

znajduje

się

na

stronie:

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-772011

12. Czym jest Stypendium Socjalne i kto może się starać o jego przyznanie?
Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy od kwoty ustalonej przez
Rektora na określony rok akademicki.
Szczegółowy

informacje

i

potrzebne

wzory

pism

znajdują

się

na

stronie:

http://bip.us.edu.pl/pomoc-materialna
13. Czy drugi kierunek kierunek studiów jest odpłatny?
Rok akademicki 2011/2012 jest ostatnim rokiem akademickim, w którym podjęcie
studiów na drugim kierunku będzie nieodpłatne. Od roku akademickiego 2012/2013
studia na drugim kierunku będą odpłatne. Po ukończeniu studiów I – szego stopnia z
tytułem licencjata, kontynuowanie studiów II – ego stopnia nie będzie odpłatne, chyba
że ów II-gi stopień studiów będzie którymś z kolei.
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Zwolnione z opłat za studia będą osoby, które znajdą się w gronie 10% najlepszych
studentów.

14. Kiedy oddać i jak wypełnić indeks i kartę zaliczeniową?
Indeks i karta zaliczeniowa powinny być wypełnione drukowanymi literami. Przed
oddaniem indeksu należy upewnić się, czy są uzupełnione daty oraz czy w indeksie są
wpisane punkty ECTS. Kolejność przedmiotów powinna być taka sama w indeksie i
karcie zaliczeniowej. Indeksy i karty zaliczeniowe składa się do końca sesji
poprawkowej (letniej tj. do 30.09 oraz zimowej tj. do 15.03)

Opracowała:
Emilia Bożek
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