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Drodzy Studenci,

Przewodnik ten powstał z myślą o Was w celu ułatwienia i usprawnienia
wyszukiwania potrzebnych informacji oraz kontaktów, możliwości rozwiązań
problemów, rozwiania pojawiających się wątpliwości. 

Został on przygotowany m.in. na podstawie informacji ze szkoleń dla pierwszego
roku, szkolenia dla starostów, a także ze strony internetowej uczelni oraz innych
powiązanych. Należy jednak śledzić bieżące informacje, zarządzenia i komunikaty,
ponieważ przewodnik nie ma automatycznych aktualizacji.

Wszystkie uwagi, opinie i problemy, dotyczące przewodnika można zgłaszać przez
formularz który znajdziecie na ostatniej stronie przewodnika. Za wszelkie błędy 
z góry przepraszam. Jest to pierwsze takiego typu przedsięwzięcie, więc Wasza
opinia i uwagi są dla mnie bardzo ważne, które pomogą uczynić ten projekt jeszcze
lepszym.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Zarządowi PSUEK 2020/2021, 
w szczególności Wojciechowi Jaroszowi za ogromną pomoc i wsparcie, jakie od
nich otrzymałam.

Mam nadzieję, że pomoże odnaleźć się Wam w uczelnianych sprawach, zwłaszcza 
w zdalnej rzeczywistości. 

Ze studenckimi pozdrowieniami
Koordynator projektu
Idealny Starosta UEK 2020/2021 
Ewelina Ząbkowska

https://docs.google.com/presentation/d/1jK2aT7piNttA9f3IGE6RDCeEEaOMnOyX/edit#slide=id.p178


Legenda

Po kliknięciu w dany element na stronie zostaniesz
przekierowany/ a na inny slajd lub stronę internetową.

Po kliknięciu w "łapkę" na stronie zostaniesz
przekierowany/ a na inny slajd lub stronę internetową.

Użyj tej kombinacji klawiszy klawiatury, by znaleźć
szukane hasło.

https://uek.krakow.pl/uniwersytet/wladze
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OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

STAROSTA

JAK ZWRACAĆ SIĘ DO WŁADZ/ WYKŁADOWCÓW

JAK NAPISAĆ POPRAWNIE E-MAIL

KONTAKT Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA

KONSULTACJE

BRAK ODPOWIEDZI NA MAIL ZE STRONY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 

OPIEKUN ROKU

KONTAKT Z DZIEKANATEM

BRAK ODPOWIEDZI NA MAIL ZE STRONY PRACOWNIKA DZIEKANATU

KONTAKT Z WŁADZAMI KATEDRY, INSTYTUTU, UCZELNI
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WNIOSKI INDYWIDUALNE DO REKTORA

WNIOSKI INDYWIDUALNE DO DYREKTORA INSTYTUTU

JAK SKŁADAĆ PODANIA I WNIOSKI

ODPOWIEDŹ NA PODANIE

JAK PODPINAĆ PRZEDMIOTY

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROWADZENIU ZAJĘĆ

PROGRAM STUDIÓW

ECTS

FORMY WERYFIKACJI WIEDZY

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI

SESJA EGZAMINACYJNA
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EGZAMIN

DWA EGZAMINY JEDNEGO DNIA

EGZAMIN KOMISYJNY

POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

PROMOTOR I SEMINARIA NAUKOWE

PRACA DYPLOMOWA

EGZAMIN DYPLOMOWY

PRZENIESIENIA NA STUDIA

URLOP

INDYWIDUALNE ODBYWANIE STUDIÓW

INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ISE)

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW

INDYWIDUALNY TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ (ITZ)
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WIELOKIERUNKOWA INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA- WISE

WYMIANY STUDENCKIE

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

OPŁATY ZA STUDIA

UBEZPIECZENIA

CO OFERUJE WISE?

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

STYPENDIUM SOCJALNE

ZAPOMOGA LOSOWA

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM MINISTRA

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

NNW (NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW)

ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA NWW I OC

AKADEMIKI
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OPIEKA ZDROWOTNA

KREDYTY STUDENCKIE

BIBLIOTEKA

CZASOPISMA UEK

AKADEMICKIE CENTRUM KARIERY

PRAKTYKI UEK

CENTRUM JĘZYKOWE

PŁYWALNIA

KOŁA NAUKOWE

ORGANIZACJE STUDENCKIE

PLATFORMA CZASOPISM NAUKOWYCH UEK

PORADNIK ROZWOJU ZAWODOWEGO

ZAKŁADANIE KONTA - INSTRUKCJA

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE



Prorektor ds. Kształcenia i Studentów koordynuje 
i nadzoruje prowadzenie i rozwój działalności
dydaktycznej w dyscyplinach uprawianych w Uczelni.
Współpracuje z przedstawicielami studentów, 
w szczególny sposób z Parlamentem Studentów UEK oraz
Rzecznikiem Praw Studenta.

Władze uczelni

Rektor reprezentuje Uczelnię na zewnątrz, jest
przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów 
i studentów.

Do zadań Rektora należą wszystkie sprawy dotyczące
Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez
Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów
Uniwersytetu.

DR HAB. STANISŁAW MAZUR, PROF. UEK

REKTOR

DR HAB. KAROLINA KLECHA-TYLEC, PROF. UEK

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

https://uek.krakow.pl/uniwersytet/wladze


Prorektor ds. Projektów i Współpracy koordynuje 
i nadzoruje prowadzenie i rozwój działalności
Uniwersytetu w obszarze współpracy z otoczeniem
akademickim, biznesowym, administracją publiczną,
organizacjami pozarządowymi, absolwentami oraz innymi
podmiotami społecznymi i publicznymi w zakresie
realizacji strategii Uniwersytetu w obszarze wspólnych
projektów i współpracy partnerskiej oraz biznesowej.

Władze uczelni

Prorektor ds. Nauki koordynuje i nadzoruje działalność
naukową oraz rozwój kadr naukowych w dyscyplinach
uprawianych 
w Uniwersytecie.

PROF. DR HAB. PAWEŁ LULA

Prorektor ds. Nauki

DR HAB. PIOTR BUŁA, PROF. UEK

Prorektor ds. Projektów i Współpracy



Struktura uczelni

https://uek.krakow.pl/uniwersytet/struktura


Struktura uczelni

Rektor

Kolegium

Instytut

Katedra

Dziekan Kolegium

Dziekan Instytutu

Dziekan Katedry

Dziekanaty funkcjonują przy Kolegium.
Instytuty, a jest ich 9, składają się na 3 Kolegia.
Kierunki studiów funkcjonują w ramach Instytutów .
Prowadzący przynależą do konkretnych Katedr.

Uproszczony model uczelni.



Dyrektorzy Instytutów

NAZWA INSTYTUTU DYREKTOR INSTYTUTU

Instytut Ekonomii 

Instytut Finansów 

Instytut Prawa 

Instytut Metod Ilościowych 
w Naukach Społecznych 

Instytut Zarządzania 

Instytut Nauk o Jakości 
i Zarządzania Produktem 

Instytut Polityk Publicznych i Administracji 

Instytut Gospodarki Przestrzennej 
i Studiów Miejskich 

Instytut Politologii, Socjologii, Filozofii 

prof. dr hab. Krzysztof Firlej

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK 

prof. dr hab. Bogusława Gnela 

dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK 

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK 

dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK 

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK 

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól 

https://ie.uek.krakow.pl/
https://if.uek.krakow.pl/
https://ip.uek.krakow.pl/
https://im.uek.krakow.pl/
https://iz.uek.krakow.pl/
https://injzp.uek.krakow.pl/
https://gap.uek.krakow.pl/o-kolegium/instytuty/instytut-polityk-publicznych-i-administracji/
https://gap.uek.krakow.pl/o-kolegium/instytuty/instytut-gospodarki-przestrzennej-i-studiow-miejskich/
https://gap.uek.krakow.pl/o-kolegium/instytuty/instytut-politologii-socjologi-i-filozofii/
https://ie.uek.krakow.pl/
https://ie.uek.krakow.pl/
https://im.uek.krakow.pl/
https://im.uek.krakow.pl/
https://im.uek.krakow.pl/
https://im.uek.krakow.pl/


 Wygeneruj link do planu
 Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 Po lewej stronie obok sekcji „Inne kalendarze” kliknij Dodaj                 Z adresu URL.
 W wyświetlonym polu wpisz adres kalendarza.
 Kliknij Dodaj kalendarz. Kalendarz pojawi się po lewej stronie w sekcji „Inne
kalendarze”.

 Przenieś swój plan do Gmail:

1.
2.
3.
4.
5.

Zanim zmiany pojawią się w Kalendarzu Google, może upłynąć do 12 godzin

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

SESJA ZIMOWA DYREKTOR INSTYTUTU

zimowa przerwa świąteczna

zimowa sesja egzaminacyjna

zimowa przerwa semestralna

zimowa sesja poprawkowa

23.12.2021 - 02.01.2022

31.01.2022 - 13.02.2022

14.02.2022 - 20.02.2022

21.02.2022 - 27.02.2022

SESJA LETNIA DYREKTOR INSTYTUTU

letnia przerwa świąteczna

letnia sesja egzaminacyjna

letnia sesja poprawkowa

14.04.2022 - 19.04.2022

17.06.2022 - 30.06.2022

01.09.2022 - 14.09.2022

https://www.uekplan.kni.uek.krakow.pl/
https://calendar.google.com/


UEK NA FACEBOOK’U

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

STRONA INTERNETOWA UEK

https://www.facebook.com/uek.uniwersytetekonomiczny/
https://www.facebook.com/parlament.uek
https://www.facebook.com/StanislawMazurUEK
https://uek.krakow.pl/


Organ samorządu studenckiego, którego zadaniem jest
reprezentowanie interesów wszystkich studentów przed
Władzami Uczelni, ochrona praw studenta, uczestnictwo w
realizacji zadań Uczelni, kreowanie życia studenckiego poprzez
wspomaganie ruchu naukowego, kulturalnego oraz sportowego
oraz umożliwienie rozwoju jego członkom.

Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu
studentów Uczelni.

Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw
studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych i związanych z
zapewnianiem jakości kształcenia.

Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych
przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie.

PARLAMENT STUDENCKI UEK

DOŁĄCZ!

http://psuek.pl/dolacz-do-nas/wolontariat/


Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Komisja ds. Finansów

Komisja ds. Socjalnych

Komisja Prawna

Komisja ds. HR

Komisja ds. Promocji

Komisja ds. Projektów

Komisja ds. Fundraisingu

Z CZYM DO PSUEK?

Rzecznik Praw Studenta (rps@psuek.pl) - łamanie praw studenta,
nieprawidłowości związane z przebiegiem zajęć, porady dotyczące Regulaminu 
i innych aktów prawnych 

socjalna@psuek.pl - Stypendia i sprawy bytowe 

agnieszka.rutkowska@psuek.pl - Pomysły dotyczące zmian ogólnouczelnianych 
w zakresie dydaktyki i jakości kształcenia bądź funkcjonowania biblioteki 

agnieszka.rutkowska@psuek.pl - makro-problemy dotyczące szerszej liczby
studentów np. znaczny spadek jakości obsługi konkretnego dziekanatu, brak
wydawania dyplomów terminowo

http://psuek.pl/samorzad/komisja-dydaktyczna/
http://psuek.pl/samorzad/komisja-finansowa/
http://psuek.pl/samorzad/komisja-socjalna/
http://psuek.pl/samorzad/komisja-prawna/
http://psuek.pl/samorzad/komisja-ds-hr/
http://psuek.pl/komisja-ds-pr/
http://psuek.pl/samorzad/komisja-ds-projektow/
http://psuek.pl/samorzad/komisja-ds-fundraisingu/
mailto:rps@psuek.pl
mailto:socjalna@psuek.pl
mailto:agnieszka.rutkowska@psuek.pl
mailto:agnieszka.rutkowska@psuek.pl


Członkowie Zarządu PSUEK

Tomasz Maurek
Przewodniczący Parlamentu Studenckiego
tomasz.maurek@psuek.pl

Iwona Lutarewicz
Członek Zarządu ds. Finansów
iwona.lutarewicz@psuek.pl

Agnieszka Rutkowska
Zastępczyni Przewodniczącego

agnieszka.rutkowska@psuek.pl
Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

mailto:tomasz.maurek@psuek.pl
mailto:iwona.lutarewicz@psuek.pl
mailto:agnieszka.rutkowska@psuek.pl


Członkowie Zarządu PSUEK

Marianna Mowczko

marianna.mowczko@psuek.pl

Dominik Gonet
Członek Zarządu ds. Projektów
dominik.gonet@psuek.pl

Aleksandra Nowicka
Członek Zarządu ds. Prawnych
aleksandra.nowicka@psuek.pl

Członek Zarządu ds. Socjalnych

mailto:marianna.mowczko@psuek.pl
mailto:dominik.gonet@psuek.pl
mailto:aleksandra.nowicka@psuek.pl


reprezentowanie interesów studentów Instytutu,  
wyrażanie opinii społeczności studentów Instytutu, 
opiniowanie programów studiów prowadzonych w Instytutach, 
uzgadnianie powoływanych opiekunów kierunków danych Instytutów,
uzgadnianie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. studenckich,
współpracowanie z władzami Instytutu w działaniach zmierzających 

Studencka Rada Instytutu jest organem samorządu studenckiego na poziomie
Instytutu. 

Składa się z członków Parlamentu Studenckiego z danych Instytutów wybranych 
w wyborach powszechnych wśród studentów Instytutów. 

Do zadań Studenckiej Rady Instytutu należy m.in.: 

      do poprawy kształcenia.

Studencka Rada Instytutu



Studencka Rada Instytutu

SRI Ekonomii 

SRI Finansów 

SRI Prawa 

SRI Metod Ilościowych 
w Naukach Społecznych 

SRI Zarządzania 

SRI Nauk o Jakości 
i Zarządzania Produktem 

SRI Polityk Publicznych 
i Administracji 

SRI Gospodarki
Przestrzennej 

i Studiów Miejskich 

SRI Politologii,
Socjologii, Filozofii 

Kamila Langowska

Wojciech Jarosz

Agnieszka Rutkowska

Aleksandra Kopecka

Jakub Piszczek

Dominik Chudy

Marianna Mowczko

Aleksandra Borzym

kamila.langowska@psuek.pl

wojciech.jarosz@psuek.pl

agnieszka.rutkowska@psuek.pl

aleksandra.kopecka@psuek.pl

marianna.mowczko@psuek.pl

aleksandra.borzym@psuek.pl

jakub.piszczek@psuek.pl

dominik.chudy@psuek.pl

Studencka Rada
Instytutu (SRI)

Przewodniczący / 
Przewodnicząca SRI E-mail

pełniąca obowiązki: 
Marianna Mowczko marianna.mowczko@psuek.pl



Znajdź nas!

biuro@psuek.pl

/parlament.uek /company/psuek/ /parlament_uek/ http://psuek.pl/

Realizowane projekty

http://psuek.pl/kontakt/
https://www.facebook.com/parlament.uek
https://www.linkedin.com/company/psuek/mycompany/
https://www.instagram.com/parlament_uek/?hl=pl
http://psuek.pl/
http://psuek.pl/projekty/swiezak-oboz-adaptacyjny-dla-nowych-studentow-uek/
http://psuek.pl/projekty/szkolenia-dla-roku/
http://psuek.pl/projekty/planer-uek/
http://psuek.pl/dla-studenta/pogotowie-sesyjne/
http://psuek.pl/dla-studenta/ocena-zajec-dydaktycznych/
http://psuek.pl/test-wiedzy-ekonomicznej/
http://psuek.pl/projekty/transekonomik/
http://psuek.pl/projekty/mosty-ekonomiczne/
http://psuek.pl/projekty/mentorzy-plebiscyt-najlepszego-prowadzacego/
http://psuek.pl/projekty/juwenalia-uek/
http://psuek.pl/projekty/zmagania-uek/


PSUEK w social mediach

http://psuek.pl/projekty/swiezak-oboz-adaptacyjny-dla-nowych-studentow-uek/
https://www.facebook.com/oboz.SwieZAKa
https://www.instagram.com/swiezak_uek/
http://psuek.pl/projekty/mentorzy-plebiscyt-najlepszego-prowadzacego/
https://www.facebook.com/mentorzy
http://www.mentorzyuek.pl/?fbclid=IwAR17XQRldnXsW6Ymf8J1MXajkSrCtU-3eiAQSXJ_j4ijSOtTIaLH4g58uq0
https://www.facebook.com/mostyekonomicznekrakow
http://psuek.pl/projekty/juwenalia-uek/
https://www.facebook.com/JuwenaliaUEK
https://www.instagram.com/juwenalia_uek/
http://juwenaliauek.pl/?fbclid=IwAR16P3bKHis1-P6OZhfCU_4DaGEgYWwNPAVIY2oxwverh7qhLHERKdlppkQ
http://psuek.pl/projekty/mosty-ekonomiczne/
https://www.instagram.com/mosty_krakow/


Rzecznik Praw Studenta

Anna Bernat
anna.bernat@psuek.pl

rps@psuek.pl

Doradza w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta
zawartych w Ustawie, Statucie uczelni, Regulaminie studiów i innych
aktach prawnych.

Interweniuje w przypadku łamania praw studenta.

Pomaga studentom w osobistych sprawach związanych ze
studiowaniem i uczelnią.

Deleguje przedstawicieli spośród studentów Instytutu na egzaminy
komisyjne.

mailto:anna.bernat@psuek.pl
mailto:rps@psuek.pl
http://psuek.pl/dla-studenta/pogotowie-sesyjne/


Uważasz, że prowadzący przedmiot łamie Twoje prawa? 
Znalazłeś się w sytuacji, w której Twoim zdaniem zostałeś potraktowany
niezgodnie z przepisami? 
Zgłoś się do nas!

Wyślij maila na: pogotowie.sesyjne@psuek.pl

W okresie sesji zawsze zwiększa się ilość maili otrzymywanych przez nas, w
których zwracamy uwagę na różne nieprawidłowości związane z
przebiegiem zaliczeń lub przeprowadzaniem egzaminów. Specjalnie z tego
powodu w lutym 2014 uruchomiliśmy projekt POGOTOWIE SESYJNE,
którego celem jest pomoc studentom.

Ciężko, żeby problem się rozwiązał, jeżeli nie został nikomu zgłoszony.
Dlatego warto skontaktować się z nami i podzielić się swoimi problemami
ze studiów, a my spróbujemy Ci pomóc.

Jeżeli chciałbyś uzyskać pomoc poza sesja zgłoś się do: Rzecznika Praw
Studenta.

Pogotowie Sesyjne

http://psuek.pl/dla-studenta/pogotowie-sesyjne/
https://www.facebook.com/parlament.uek
http://psuek.pl/


KIEDY?
pod koniec każdego semestru

GDZIE? 
w Systemie USOSweb

PO CO?
to sygnał zwrotny dla prowadzącego zajęcia, szczegółowe uwagi, które zostaną
zawarte w ankietach, mogą ułatwić doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest
to cenna informacja zwrotna dla samych nauczycieli, dzięki której mogą
poznać mocne i słabe strony prowadzonych przez siebie zajęć. 

Wszystkie te działania podejmowane są na Uczelni po to, byśmy to MY –
STUDENCI, mogli jak najwięcej zyskać uczestnicząc w zajęciach będących 
w programie studiowanego kierunku czy specjalności.

Ocena zajęć dydaktycznych

„Ocena zajęć dydaktycznych” to nic innego jak ankiety wśród studentów, 
w których można ocenić zajęcia dydaktyczne. Jest to narzędzie Uczelnianego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw
studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ankiety są ANONIMOWE

http://psuek.pl/dla-studenta/ocena-zajec-dydaktycznych/
https://usosweb.uek.krakow.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
http://psuek.pl/dla-studenta/ocena-zajec-dydaktycznych/
https://usosweb.uek.krakow.pl/kontroler.php?_action=home/index


Starosta odpowiada za reprezentowanie grupy/roku poprzez: 

      Kontakt z dziekanatem w sprawach grupy/roku

      Kontakt z opiekunem roku 

      Kontakt z Samorządem (PSUEK)

      Kontakt z prowadzącymi zajęcia 

      Ustalanie terminów egzaminów

Starosta

Starości reprezentują grono studentów, przez które zostali wybrani, przed organami
samorządu studenckiego, pracownikami i władzami Uniwersytetu

Jak zwracać się do władz/
wykładowców

Rektor/Prorektor
 

Dziekan/Prodziekan
 

 Dyrektor Instytutu/
 Zastępca Dyr. Instytutu

 
Profesor / Dr habilitowany

 
Doktor

Panie Rektorze

Panie Dziekanie

Panie Dyrektorze

Panie Profesorze

Panie Doktorze



Jak zwracać się do
władz/wykładowców

Gdy dana osoba jest jednocześnie np. Profesorem i Dyrektorem lub
Prorektorem, wtedy w zależności od rodzaju sprawy należy wybrać

odpowiedni tytuł. 

Sprawy dyrektorskie 
 

Sprawy dydaktyczne

Panie Dyrektorze

Panie Profesorze

Jak napisać poprawnie e-mail

Witam 
Pozdrawiam 

Szanowny Panie/Pani + tytuł [+ przecinek]

(...) [rozpoczęcie zdania małą literą]

Z poważaniem [bez przecinka]
[imię i nazwisko]

"We wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników
UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane:

Imię, nazwisko, 
Numer indeksu,
Rok, kierunek oraz tryb studiów.”



Prośba o udostępnienie materiałów z zajęć
Ustalanie i zmiana terminów zajęć
Ustalanie harmonogramu egzaminów 
Informacje o formie zaliczenia
Informacja o ocenach
Inne istotne informacje (nieobecności, kurs na moodle, termin zerowy)

E-mail z uczelnianej poczty (@student.uek.krakow.pl)
Konsultacje online

W jakim celu? 

Jak?

Kontakt z prowadzącymi zajęcia

Konsultacje

SYNCHRONICZNE ASYNCHRONICZNE

mailowo przy wykorzystaniu
uczelnianej poczty
(@student.uek.krakow.pl)
przy wykorzystaniu platformy
Moodle (forum na kursie przedmiotu)  

w formie spotkania online
na platformie Zoom lub
Microsoft Teams

Są dwie podstawowe formy konsultacji: 



Brak odpowiedzi na mail ze
strony prowadzącego zajęcia 

Prowadzący zajęcia ma obowiązek odpisania na
otrzymane maile studentów w ciągu 3 dni roboczych.

Upewnij się, czy mail został wysłany z poczty studenckiej i czy został
prawidłowo podpisany.

Gdy prowadzący mimo upływu terminu nie odpisuje, warto się
przypomnieć ponownym  mailem. Zależnie od pilności sprawy, można by
poczekać dłużej niż 3 dni.

Brak odpowiedzi 
w ciągu 3 dni roboczych 

Brak odpowiedzi 
w ciągu kolejnych 3 dni
roboczych 

powiadomienie 
Kierownika Katedry

powiadomienie 
Dyrektora Instytutu

Jeśli powyższe wskazówki nie zadziałały, podejmij
następujące kroki:

Gdy prowadzący który notorycznie ignoruje maile, a jednocześnie jest to
Dyrektor Instytutu, napisz do nas - biuro@psuek.pl

 
W razie wątpliwości lub jeśli powyższe działania nie przyniosły efektów:

skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Studenta - rps@psuek.pl

mailto:rps@psuek.pl


Zgodnie z §3 ust. 3. Regulaminu Studiów Wyższych UEK

„Starosta ma obowiązek nawiązania kontaktu z opiekunem roku danego kierunku 
w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć*  

Jakie główne zadania ma opiekun? 

Udzielanie pomocy studentom w rozwiązywaniu problemów dotyczących;
 - przebiegu studiów 
 - spraw bytowych i socjalnych 

Ponadto, w przypadku studentów 1 roku studiów opiekunowie roku powinni
zorganizować spotkanie ze studentami za pomocą ZOOMa

Opiekun roku

Znajdź kto jest Twoim opiekunem roku

http://psuek.pl/dla-studenta/opiekunowie-kierunkow/


Kontakt z dziekanatem

 Załatwienie wszelkich spraw administracyjnych
 Składanie podań

W jakim celu?

Za pomocą maila z poczty studenckiej
Telefonicznie
Osobiście

Jak?

Pracownik dziekanatu powinien odpisać na mail w ciągu 4 dni roboczych
(standard obsługi) 

Po upływie 4 dni roboczych, można albo się przypomnieć mailowo lub
poinformować Kierownika Dziekanatu 

W przypadku braku odpowiedzi na maila w ciągu kolejnych 4 dni od
poinformowania Kierownika Dziekanatu, należy spróbować ponownie
skontaktować się z dziekanatem (mailowo, telefonicznie)

Jeśli wszystkie powyższe próby kontaktu zawiodą, poinformuj Prorektor 
ds. Kształcenia i Studentów 

W razie problemów, skontaktuj się z nami —> rps@psuek.pl 

BRAK ODPOWIEDZI 
na mail ze strony pracownika dziekanatu 

mailto:rps@psuek.pl


Niestandardowe sprawy dotyczące całej grupy studentów, 
których nie da się załatwić z prowadzącymi zajęcia 
Informowanie o braku kontaktu z prowadzącymi 
Informowanie o nieprawidłowościach 

Mailowo 
Oficjalne podanie 

W jakim celu? 

Jak?

Kontakt z władzami Katedry,
Instytutu, Uczelni

Wnioski Indywidualne do Rektora

Odwołanie od decyzji Dyrektora Instytutu

Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni

Wniosek o wznowienie studiów i ponowny wpis na listę studentów

Wniosek o zmianę formy studiów z stacjonarnej na niestacjonarną               
 i odwrotnie

Odwołanie od skreślenia z listy studentów

Wniosek o ITZ za działalność na rzecz uczelni

Pisma składane do REKTORA, 
czyli do Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów:



Wnioski indywidualne do
Dyrektora Instytutu

Wniosek o Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć, Indywidualny Plan
Studiów oraz Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną

Wniosek o dokonanie wpisu warunkowego z powtarzaniem
przedmiotu

Wniosek o powtarzaniu semestru lub roku

Wniosek o egzamin komisyjny

Wniosek o urlop od zajęć

Wniosek o roczny lub inny okres rozliczeniowy w uzasadnionych
przypadkach losowych

Wniosek o uznaniu przedmiotów w kolejnych semestrach,                  
 w przypadku wystąpienia nadwyżki punktów za zrealizowane na
studiach za granicą przedmioty

Wniosek o zmianę promotora

Wniosek o odbycie praktyki w innym terminie, jeśli student z przyczyn
niezawinionych nie zaliczył praktyki lub stażu

Wniosek o zmianę studiów między Instytutami na UEK



Jak składać podania i wnioski

STRONA
GŁOWNA USOS

DLA
STUDENTA PODANIA ZŁÓŻ NOWE

PODANIE

STRONA
GŁOWNA USOS

DLA
WSZYSTKICH WNIOSKI

Przez system USOS

PODANIA

WNIOSKI

STRONA
GŁOWNA USOS AKTUALNOŚCI WZORY

PODAŃ
STRONA GŁÓWNA

WYBRANEGO
INSTYTUTU

STUDENCI
SPRAWY FORMALNE/

DOKUMENTY DO
POBRANIA

 

WZORY PODAŃ

POBIERZ WZÓR
PODANIA

https://usosweb.uek.krakow.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=wzory-podan.html


Odpowiedź na podanie

STRONA
GŁOWNA USOS

DLA
WSZYSTKICH

LISTA PISM
ADMINISTRACYJNYCH 

STRONA
GŁOWNA USOS

DLA
STUDENTA PODANIA

ODPOWIEDŹ NA PODANIE

LUB

Decyzja powinna zostać podana do wiadomości poprzez USOS lub
mailowo – ewentualnie telefonicznie. 

Gdy nie ma decyzji po 2 tygodniach, należy skontaktować się z
dziekanatem w tej sprawie, za wyjątkiem spraw administrowanych
przez Dział Spraw Bytowych.



Jak podpinać przedmioty

W USOSweb można powiązać przedmioty z realizowanym programami
studiów. Podpięcie przedmiotu do programu oznacza, że zaliczenie danego
przedmiotu będzie uwzględnione właśnie w tym programie studiów.

Aby podpiąć przedmiot pod właściwy program i etap studiów, należy wejść 
w zakładkę

„Dla studentów”, a następnie „podpięcia” 

W zakładce „podpięcia” należy wybrać niepodpięte przedmioty i wybrać
właściwy program studiów do którego dany przedmiot przynależy. 

Właściwy program studiów to program danego kierunku studiów, na którym
realizowane są konkretne przedmioty. 

Z kolei wybierając etap, wybieramy właściwy semestr, na którym znajdują się 
dane przedmioty. 



Jak podpinać przedmioty

UWAGA 

W razie problemów z podpięciem należy skontaktować się z dziekanatem. 

Niektóre przedmioty mogą być podpięte automatycznie.

W przypadku przedmiotów dodatkowych i indywidualnych programów
studiów, należy kontaktować się z dziekanatem jeśli właściwy przedmiot nie
znajduje się w systemie USOS. 

W przypadku przedmiotów do wyboru, czasami w systemie USOS widnieje
przedmiot przez nas wybrany, który ostatecznie nie został otwarty, przez co
faktycznie nie występuje w planie studiów, a przy tym może nie być
właściwego przedmiotu, który jest realizowany w zamian za ten wybrany - 
w takich sytuacjach należy poinformować dziekanat.



Nieprawidłowości 
w prowadzeniu zajęć

Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do ich realizacji zgodnie z aktualnym
harmonogramem, ustalonym dla tych zajęć (planzajec.uek.krakow.pl) oraz do
ich punktualnego rozpoczynania i kończenia.  

Najpóźniej na pierwszych prowadzonych zajęciach dydaktycznych
prowadzący zajęcia ma obowiązek powiadomienia studentów o zasadach
uczestnictwa w zajęciach oraz usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności.

PLAN ZAJĘĆ

poprzez adres internetowy na e-Uczelni (moodle),
bezpośrednio do prowadzącego,
do przełożonych,
do PSUEK (rps@psuek.pl).

Student ma prawo zgłoszenia problemu:

MOODLE STUDENCI POTRZEBUJĘ POMOCY
HELPDESKA

MOODLE KONTAKT

http://planzajec.uek.krakow.pl/index.php
mailto:rps@psuek.pl
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/


Program studiów

Przedmiotach w danych semestrach 
Liczbie godzin,
Ilości punktów ECTS z danego przedmiotu
Karta przedmiotów zgodna z polskimi ramami kwalifikacji
cele, efekty uczenia się
Typ zajęć
Kryteria oceny  
Literatura  
Forma zaliczenia

ECTS

Są to punkty uzyskiwane przez studenta w ramach zaliczeń
przedmiotów. 
Każdy przedmiot ma inną wagę. 
Istnienie punktów ECTS ma znaczenie przy staraniu się         
 o wyjazd zagraniczny.
Liczba punktów ECTS zależy od przewidywanego nakładu
pracy studenta.

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta, zarówno w ramach
godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli, jak i pracy samodzielnej.

https://planystudiow.uek.krakow.pl/


Formy weryfikacji wiedzy

odpowiedź ustna
kolokwium
test

egzamin ustny
egzamin pisemny
realizacja projektu

Krótkookresowe, podczas prowadzonych zajęć: 

W ramach danego przedmiotu, etapu studiów lub całych studiów: 

Usprawiedliwianie nieobecności

Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach jest
przedłożenie prowadzącemu zajęcia, w ciągu 7 dni od pierwszego dnia
nieobecności, zaświadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego
dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł
uczestniczyć w zajęciach w danym dniu.



Sesja egzaminacyjna

1) "Zerówka" lub "przedtermin"
2) Egzamin - I termin
3) Egzamin - II termin (sesja
poprawkowa)
4) Wniosek o powtarzanie przedmiotu
5) Wniosek o powtarzanie
semestru/roku

Przebieg Skala ocen

5.5 - celujący
5.0 - bardzo dobry
4.5 - dobry plus
4.0 - dobry
3.5 - dostateczny plus
3.0 - dostateczny
2.0 - niedostateczny

Egzaminator informuje studentów o ocenie z egzaminu lub innej formy
weryfikacji uczenia się w ciągu 7 dni od jego przeprowadzenia.



Egzamin

I termin w sesji egzaminacyjnej 
II termin w sesji poprawkowej

„W ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu*
starosta roku lub grupy, w porozumieniu z egzaminatorem, przygotowuje
harmonogram egzaminów.” 

Ponadto, w harmonogramie dla każdego przedmiotu kończącego się egzaminem
podaje się dwa terminy egzaminu: 

W sytuacji, gdy w regulaminowym terminie, nie zostaną ustalone daty
egzaminów, starosta grupy lub roku ma prawo wnioskować o wyznaczenie tych
terminów do Dyrektora instytutu. 

Egzaminator może, w porozumieniu ze studentami, zmienić termin
egzaminu ustalony wcześniej z zachowaniem zasady, że termin ten
przypadać musi w sesji. 
Egzaminator nie ma możliwości zmiany terminu ustalonego w trybie
podania o wyznaczenie terminu egzaminu przez Dyrektora Instytutu 

Istotne! 

Dodatkowo
Egzaminator może również – w porozumieniu ze studentami – przeprowadzić
egzamin przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem, że odbyły
się wszystkie zajęcia z przedmiotu objętego egzaminem i studenci zrealizowali
wymagania dopuszczające ich do egzaminu.



Dwa egzaminy jednego dnia

Ważne jest aby starosta ustalał harmonogram egzaminu, wtedy takie sytuacje
nie będą mieć miejsca.

Jeśli jednak już dojdzie do takiej sytuacji należy szybko, mailowo skontaktować
się z wykładowcą w celu próby przesunięcia tego terminu.

Egzamin komisyjny

Student, który nie zgadza się z uzyskaną oceną końcową z przedmiotu
oraz zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do:

a) bezstronności nauczyciela, który go oceniał,
b) formy, przebiegu egzaminu/zaliczenia,
c) sposobu ustalenia oceny końcowej z przedmiotu.

Złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Instytutu w ciągu siedmiu dni od
daty uzyskania oceny końcowej.



Egzamin komisyjny

przewodniczącego komisji - Dyrektora instytutu albo jego zastępca,
egzaminatora (przeprowadzającego egzamin komisyjny) - wyznaczonego
przez Dyrektora instytutu  
egzaminatora (przeprowadzającego egzamin, do którego zgłoszone zostały
zastrzeżenia) lub pracownika odpowiedzialnego za przedmiot. 
obserwatora*

Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z:

Student ma prawo zgłosić na egzamin komisyjny swojego obserwatora: 
przedstawiciela samorządu studenckiego, opiekuna roku lub inną osobę, 

z prawem wyrażania opinii o przebiegu egzaminu komisyjnego.

Formę przeprowadzenia egzaminu komisyjnego ustala przewodniczący
komisji. 

Egzamin komisyjny powinien odbyć się nie wcześniej niż 3 dni i nie
później niż 7 dni od daty rozpatrzenia wniosku. 

W przypadku rozbieżności opinii członków komisji przeprowadzającej
egzamin komisyjny, ostateczną ocenę ustala przewodniczący. 

Z przeprowadzenia egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który
przewodniczący komisji dostarcza niezwłocznie do dziekanatu.



Powtarzanie przedmiotów

Studia I stopnia - maks. 3 przedmioty
Studia II stopnia - maks. 2 przedmioty

Jednolite studia magisterskie - 5 przedmiotów
(nie więcej niż 3 przedmiotów w jednym semestrze)

Powtarzanie przedmiotu nie dotyczy zajęć realizowanych w ramach
ostatniego semestru. 

W takiej sytuacji Dyrektor instytutu, na pisemny wniosek studenta, może
podjąć decyzję o powtarzaniu semestru lub roku.

W razie niezaliczenia powtarzanego przedmiotu student może ubiegać się
wyłącznie o powtórzenie semestru lub roku, na którym przedmiot ten
występuje w programie studiów.



Skreślenie z listy studentów

 stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach, 
 stwierdzenia braku postępów w nauce, 
 nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 
niewniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

niepodjęcia studiów, 
rezygnacji ze studiów, 
ukarania studenta karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu, 
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu
dyplomowego. 

Student może zostać skreślony z listy w przypadku:

Student zostaje skreślony z listy w przypadku:



Promotor i seminaria
naukowe

To nauczyciel akademicki, który posiada co najmniej stopień naukowy
doktora, to pod jego kierunkiem wykonuje się pracę dyplomową.
Promotora można wybrać w określonym terminie, po upłynięciu
podanego czasu promotor jest przydzielany przez dziekanat. Można
ubiegać się o zmianę promotora poprzez złożenie uzasadnionego wniosku
do Dyrektor Instytutu.

Zapisy na seminarium dyplomowe przeprowadzane jest poprzez
rejestrację w systemie USOSweb w określonym czasie.*
Sposób prowadzenia seminarium ustala promotor.
Należy sprawdzić strony internetowe Instytutu oraz pocztę
studencką, ponieważ procedura może się różnić od standardowej.

 Synchronicznie lub asynchronicznie:

Kim jest promotor?

Seminaria online 



Praca dyplomowa

§ 29 Regulaminu Studiów Wyższych w UEK 
 

„Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego
lub praktycznego, albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę
i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz
umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową stanowi praca
pisemna, opublikowany artykuł lub praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu
lub systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub technologiczna.”

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH

Instytut Ekonomii 

Instytut Finansów 

Instytut Prawa 

Instytut Zarządzania 

Instytut Nauk o Jakości 
i Zarządzania Produktem 

Instytut Polityk Publicznych i Administracji 

Instytut Gospodarki Przestrzennej 
i Studiów Miejskich 

Instytut Politologii, Socjologii, Filozofii 

Pracę dyplomową trzeba złożyć przed końcem sesji poprawkowej ostatniego semestru. 
W wyjątkowych sytuacjach na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, 
Rektor może ten termin przedłużyć maksymalnie o 2 tygodnie*. 
*Nie dotyczy to spraw indywidualnych.

https://iz.uek.krakow.pl/studenci/sprawy-studenckie/szablon-pracy-dyplomowej/
https://injzp.uek.krakow.pl/studenci/seminarium-dyplomowe/wymogi-stawiane-pracom-dyplomowym/
http://gap.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/08/Wytyczne-dot.-zasad-dyplomowania.-Instytut-Polityk-Publicznych-i-Administracji-KGAP-UEK-17.03.20.pdf
https://ie.uek.krakow.pl/studenci/praca-dyplomowa/
https://if.uek.krakow.pl/studenci/sprawy-formalne/praca-dyplomowa/
http://gap.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/08/Wytyczne-dotycza%CC%A8ce-zasad-dyplomowania-Instytutu-PSiF-30.03.2020.pdf
http://gap.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Wytyczne-dot.-zasad-dyplomowania-IGPiSM-11122019.pdf
http://gap.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Wytyczne-dot.-zasad-dyplomowania-IGPiSM-11122019.pdf
http://gap.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Wytyczne-dot.-zasad-dyplomowania-IGPiSM-11122019.pdf
http://gap.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Wytyczne-dot.-zasad-dyplomowania-IGPiSM-11122019.pdf


Praca dyplomowa

Procedura niezbędna do obrony pracy dyplomowej obsługiwana przez
system ASAP (JSA oraz ORPPD) został zastąpiony nowym systemem APD.

W celu odbioru dyplomu (suplementu/ odpisów) należy wypełnić
elektroniczny formularz w systemie USOS (moduł Spotkania) rezerwując
termin i godzinę odbioru dokumentów w dziekanacie. 

STRONA
GŁÓWNA USOS

DLA
STUDENTA SPOTKANIA

Egzamin dyplomowy

uzyskanie pozytywnych ocen końcowych z wszystkich przedmiotów,
zaliczeń praktyk i staży oraz seminariów przewidzianych w programie
studiów
złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie
uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/


Przewodniczący - Dyrektor Instytutu lub inny pracownik naukowy
(wybrany przez Dyrektora Instytutu);
Członkowie - promotor i recenzent.

60% oceny stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych 
 całego okresu studiów (uwzględniając oceny niedostateczne)
20% oceny stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez
promotora i recenzenta
20% oceny stanowi ocena z egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej, przed komisją
powołaną przez Dyrektora Instytutu:

Wszyscy zainteresowani, którzy mają możliwość zadawania dodatkowych
pytań- tylko w przypadku otwartego egzaminu dyplomowego (na wniosek
studenta lub promotora, po uzyskaniu zgody Dyrektora instytutu)

Egzamin obejmuje obronę pracy dyplomowej oraz pytania z zagadnień z zakresu
przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na obronie

Drugi termin egzaminu, wyznacza Dyrektor Instytutu, jako ostateczny. 
Powtórny egzamin może odbyć się najwcześniej 1 miesiąc i przed upływem 3
miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Jeśli drugi termin też zakończy się
niepowodzeniem nastąpi skreślenie z listy studentów.

Ukończenie studiów = dzień uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu
dyplomowego
Ostateczny wynik studiów:

Egzamin dyplomowy



zmienić kierunek studiów,
przenieść się na inną uczelnię (w tym z uczelni zagranicznej),
przenieść się na studia stacjonarne albo niestacjonarne.

Student może w toku trwania studiów:  

Przeniesienia na studia

Urlop

Krótkoterminowy  
Semestralny  
Roczny

Urlop od zajęć

Urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się określonych w programie studiów – rodzaj urlopu
umożliwiający zdawanie egzaminów w toku trwania urlopu.

RODZIC BĄDŹ STUDENTKA W CIĄŻY – OBLIGATORYJNA ZGODA
NA INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW ORAZ URLOPY



Indywidualne odbywanie
studiów

ukończenie pierwszego roku studiów,
wyróżniające wyniki w nauce (tj. średnia z dotychczasowych zaliczeń
przedmiotów, nie uwzględniając przedmiotów z semestru
poprzedzającego semestr, którego dotyczyć ma indywidualna ścieżka
edukacyjna, wyniosła co najmniej 4,0).

Modyfikacja programu studiów – dostosowanie go do zainteresowań
naukowych studenta lub umożliwienia mu prowadzenia badań
naukowych oraz przyznanie indywidualnej opieki nauczyciela
akademickiego.

Wymogi:

Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (ISE)

ukończenie pierwszego roku studiów,
średnia ocen co najmniej 4.5,
wykazywanie się innymi znaczącymi osiągnięciami lub równoległe
studiowanie na innym kierunku.

Modyfikacja planu studiów - zmiana obowiązującego planu studiów, 
w sposób umożliwiający przesunięcie realizacji objętych nim zajęć
dydaktycznych na semestry wcześniejsze.

Wymogi:

Indywidualny Plan Studiów



Indywidualne odbywanie
studiów

z niepełnosprawnością,
dotknięci przewlekłą chorobą, uniemożliwiającą systematyczne
uczestnictwo w zajęciach, 
opiekujący się obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
zakwalifikowani na wyjazdy stypendialne i praktyki zagraniczne       
 w procedurach wewnątrzuczelnianych 
wyróżniający się szczególną działalnością na rzecz Uczelni,             
 w przypadku których wystąpiły inne ważne przyczyny, w tym           
w szczególności studentka w ciąży i student będący rodzicem.

Modyfikacja planu studiów - realizacja obowiązującego studenta
programu studiów z możliwością zwolnienia z uczestnictwa w części lub
całości z wybranych lub wszystkich zajęć oraz uzyskania zaliczeń
przedmiotów w terminach ustalonych z prowadzącymi zajęcia do końca
obowiązującego studenta okresu rozliczeniowego.

Sytuacja życiowa studenta nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia 
i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów.

Z możliwości ITZ mogą skorzystać studenci:  

Indywidualny Tryb Odbywania Zajęć (ITZ)



Wielokierunkowa Indywidualna 
Ścieżka Edukacyjna- WISE

Tutoring - rozwijające indywidualne zainteresowania cykliczne
spotkania z tutorem (czyli: doradcą, opiekunem), który pomaga przy
wybieraniu przedmiotów oraz kierunków dalszej specjalizacji. 
Coroczne sympozjum - dwa dni intensywnych obrad, ciekawych
wystąpień, żywej dyskusji i wymiany opinii. Zorganizowane są także
Stoliki Kariery, czyli spotkania i rozmowy z przedstawicielami
przedsiębiorstw i organizacji. 
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów WISE - zrzesza
studentów, absolwentów i tutorów, służy podtrzymywaniu więzi
pomiędzy jego członkami, a także prowadzeniu działalności
naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

WISE to alternatywa do specjalności, która umożliwia wybór
indywidualnej ścieżki kształcenia i rozwoju osobistego. Dowolnie dobrać
można przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru spośród
wszystkich dostępnych na Wydziale, obowiązkowe są tylko przedmioty
kierunkowe. 

Studenci WISE mogą brać udział w konkursie o stypendium Profesora
Stanisława Miklaszewskiego. Promocję otrzymuje się po uzyskaniu
absolutorium i obronie pracy dyplomowej, a na dyplomie widnieje
specjalność́ WISE.

Co oferuje WISE?



Wielokierunkowa Indywidualna 
Ścieżka Edukacyjna- WISE

studia stacjonarne 
ukończony trzeci semestr studiów I stopnia  
średnia minimum 4,0 z pierwszych trzech semestrów
I etap rekrutacji trwa do końca stycznia
z rekrutacji wyłanianych jest 15 studentów
tutoriale (8h)- średnio co 2 tygodnie 
projekt grupowy na każdym semestrze

STUDIA I STOPNIA

Studia stacjonarne
Ukończony drugi semestr studiów II stopnia
Średnia minimum 4,0 z pierwszych dwóch semestrów
I etap rekrutacji trwa do 30 września
Z rekrutacji wyłanianych jest 10 studentów 
Tutoriale 5 razy w semestrze
Trzy indywidualne ścieżki rozwoju do wyboru 
Dla studentów studiów uzupełniających magisterskich -            
 w porozumieniu ze swoim tutorem i promotorem pracy
magisterskiej

STUDIA II STOPNIA



Wymiany studenckie

Współpraca w zakresie wymiany studenckiej z ponad 200 uczelniami
na świecie;
Każdy student, dysponujący znajomością języka obcego, może
ubiegać się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni
zagranicznej;

Wyjazdy są możliwe w ramach różnych programów tj. Erasmus+,
CEEPUS, Double Diploma, w ramach sieci ENBS, programu STEP oraz
w ramach bilateralnych umów międzyuczelnianych.

PRZEJDŹ NA

STRONĘ BPZ

https://bpz.uek.krakow.pl/o-nas.html


Stypendium socjalne;
Stypendium dla osób niepełnosprawnych;  
Zapomogę;
Stypendium rektora;
Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Świadczenia dla studentów

STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:

Zasady przyznawania świadczeń dla studentów

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów
może otrzymywać świadczenia tylko na jednym z nich.
Świadczenia przysługują przez max. 12 semestrów.
Absolwent studiów I stopnia nie może ubiegać się o stypendium na
innych studiach I stopnia, a absolwent studiów II stopnia nie może
ubiegać się o stypendium na żadnym kierunku studiów.



Stypendium socjalne

Może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do
ubiegania się o stypendium socjalne.
W niektórych przypadkach wymagane jest zaświadczenie z ośrodka pomocy
społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zapomoga losowa

kradzież,
pożar,
powódź, 
ciężka choroba wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, 
śmierć najbliższego członka rodziny.

Przykłady sytuacji, w których dany student może ubiegać
się o przyznanie zapomogi:  



Stypendium Rektora

Przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku
studiów.
Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające
wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

STYPENDIUM REKTORA PO PRZYJĘCIU NA PIERWSZY ROK
STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO
Może otrzymać je student, który jest:
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
stopnia centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego 
o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium Ministra

Stypendium przyznaje minister na wniosek Rektora.
Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.  

znaczące osiągnięcia naukowe,
znaczące osiągnięcia artystyczne związane ze studiami,  
znaczące osiągnięcia sportowe.

Stypendium można otrzymać za:



Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student      
 z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego
organu.

Przed przystąpieniem do rejestracji wniosku o stypendium dla osób
niepełnosprawnych należy zarejestrować w Biurze ds. Osób  
 z Niepełnosprawnościami orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium przyznaje się do końca ważności orzeczenia      
 o niepełnosprawności, w przypadku, gdy termin ważności tego orzeczenia
jest krótszy niż okres, na który zostało przyznane stypendium tj. semestr lub
rok akademicki (§4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów UEK)

W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważnego i uzyskania ponownie orzeczenia stanowiącego
kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności
poprzedniego orzeczenia.

Stypendium socjalne dla osób 
z niepełnosprawnościami

https://bon.uek.krakow.pl/index.php?p=m&idg=ds,69
https://bon.uek.krakow.pl/index.php?p=m&idg=ds,69
https://bon.uek.krakow.pl/index.php?p=m&idg=ds,69
https://bon.uek.krakow.pl/


Opłaty za studia



Opłaty za studia

opłaty przy różnicach programowych
opłata za powtarzanie określonych zajęć

Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej- 22 zł.
Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym- 20 zł.
Za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku
obcym- 20 zł.
Za wydanie duplikatu opłata jest o 50% wyższa niż za wydanie oryginału.

częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za usługę edukacyjną za
względu na wybitne wyniki w nauce, w przypadku wystąpienia określonej
sytuacji cywilnoprawnej lub z powodu wystąpienia innych losowych
wyjątkowych sytuacji;
rozłożenie płatności na raty;
zwrot nadpłaty.

Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego
semestru może być wnoszona w ratach lub jednorazowo. Płacąc jednorazowo
za semestr przy zachowaniu terminów uzyskuje się rabat w wysokości 200 zł,
który należy odliczyć od kwoty opłaty za semestr. Rabat ten nie przysługuje
przy płatności za pierwszy semestr studiów I i II stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich.

130 zł za 1 punkt ECTS:

Inne opłaty:

Można ubiegać się o:



NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Nie ma obowiązku, ALE! >> Do zaliczenia praktyk konieczne jest ubezpieczenie
NNW oraz OC z rozszerzeniem o praktyki.

ZDROWOTNE

< 26 rok życia: obowiązuje ubezpieczenie rodziców, jeśli nie są przez nich
opłacane składki, można ubiegać się o ich opłacenie przez Uczelnie.
> 26 rok życia: studenci nieposiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego (praca, gospodarstwo rolne i inne) zgłaszają się do Działu Spraw
Bytowych Studentów i składają stosowne dokumenty.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia NWW i OC

NNW – 45 zł
pakiet NNW i OC z rozszerzeniem o praktyki – 65 zł

  Wypełnij formularz.
  Wykonaj przelew poprzez system.
 GOTOWE! Dostaniesz potwierdzenia na adres email podany przy
wypełnianiu formularza.

Koszt ubezpieczenia:

Podane kwoty są opłatą jednorazową i obejmują ubezpieczenie na cały rok
akademicki!

Jak się ubezpieczyć?

Wejdź na stronę www.ubezpieczenia.psuek.pl – tu również możesz
sprawdzić czy jesteś ubezpieczony.

1.
2.
3.

http://www.ubezpieczenia.psuek.pl/
https://uek.krakow.pl/studenci/ubezpieczenia?fbclid=IwAR1GSFtjIM-mEKC_L0DIcU3EtKT3x_Gj3HiJlTTIM0oqJRJ9H0Obc0Zm9nw


Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim
uczelni. 

Akademiki

MERKURY
AL. 29 LISTOPADA 48A

TEL. 12 411-88-26

FAFIK
UL. RACŁAWICKA 9

TEL. 12 293 79 40, 
12 293 79 42

WIĘCEJ  INFORMACJI

https://merkury.uek.krakow.pl/
http://www.fafik.uek.krakow.pl/
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/#1591047752197-9b0c6755-7606
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/#1591047752197-9b0c6755-7606
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/#1591047752197-9b0c6755-7606
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/#1591047752197-9b0c6755-7606
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/#1591047752197-9b0c6755-7606
https://studiuj.uek.krakow.pl/akademiki/#1591047752197-9b0c6755-7606


Opieka zdrowotna dla pracowników i studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego

PRZYCHODNIA SCANMED
ul. Rakowicka 16, (wejście od ul. Lubomirskiego)
Telefon: +48 12 293 54 70

Opieka zdrowotna

Co zrobić, aby korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych
gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:  

Sprawdzić swoje ubezpieczenie 

Wybrać lekarza - w wybranej placówce w Krakowie możesz złożyć deklaracje
wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i w przypadku kobiet
położnej

Załatwić formalności - Scanmed daje możliwość składania wniosku on-line,
pobrania, wydrukowania, wypełnienia deklaracji i złożenia w placówce albo
wysłania jej pocztą

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej to: bezpłatne badania i porady
lekarskie, bezpłatna diagnostyka i leczenie, kierowanie na leczenie
specjalistyczne, szpitalne 
i uzdrowiskowe oraz szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień

Dodatkowe benefity- szeroki wachlarz ofert specjalnych w Scanmed

https://scanmed.pl/strefa-studenta/


 Dostępny przez cały rok
 Przyznawany na preferencyjnych warunkach  
 Można się o niego ubiegać niezależnie od otrzymywanego stypendium
 Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w roku ubiegania się           
o kredyt 3000 zł
 Wniosek składa się raz, a kredyt otrzymuje się przez cały okres studiów
 Można otrzymywać według wyboru od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie
 Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego
preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów
Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Kredyty studenckie

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia
odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Jeżeli trudna
sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister
może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet         
 w całości.



E-mail
 

bguek@uek.krakow.pl
info@uek.krakow.pl

bazydanych@uek.krakow.pl
dorobek@uek.krakow.pl

Z subskrybowanych baz danych użytkownicy mogą korzystać na
komputerach znajdujących się w sieci uczelnianej (nie są wymagane
loginy i hasła), chyba, że w opisie indywidualnej bazy wskazano inaczej.

w Krakowie mogą korzystać z zasobów online i pełnotekstowych źródeł

domowych), poprzez system HAN.

Warunkiem uruchomienia dostępu jest posiadanie ważnego konta
bibliotecznego. 

Biblioteka

Telefon 
(pn.-pt., w godz. 8-15):

Sekretariat: 12 293 5009,
Wypożyczalnia Ogólna: 12 29 35 710,
Oddział Informacji i Dokumentacji: 

12 29 35 736, 737, 739, 751

MINI PRZEWODNIK
BIBLIOTECZNY

Pracownicy,  doktoranci  oraz  studenci  Uniwersytetu  Ekonomicznego

elektronicznych  również  poza  siecią  uczelnianą  (np.  z  komputerów

Logowanie do baz poprzez stronę: - zasoby online.

https://bg.uek.krakow.pl/dokumenty/MiniprzewodnikBiblioteczny_2018.pdf?fbclid=IwAR04XG2bFZ_AJeuwNSNZM2b_A3ddhlUVo-ulw0AGBg0-zuiWmGo6eWbzkmk
https://www.facebook.com/bibliotekauek/about/?ref=page_internal
https://bg.uek.krakow.pl/?q=pl/zbiory/bazy-danych
https://bg.uek.krakow.pl/?q=pl


Kurier UEK 
to czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podejmujące
zarówno tematykę związaną z działalnością Uczelni, jak i szeroko rozumiane
kwestie dotyczące społeczności akademickiej.

Kontakt do Redakcji:
Redaktor Naczelny: mgr Olga Bojarska
Księżówka, pok. K4
tel. 12 293 5596,
e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Czasopisma UEK

Platforma czasopism naukowych UEK

Została stworzona na bazie Open Journal System, który udostępniany jest
przez Public Knowledge Project. Obecnie na tej platformie znajdują się trzy
czasopisma wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Funkcjonują one na zasadzie otwartego dostępu.

"Argumenta Oeconomica Cracoviensia"
"Ekonomia Społeczna"
"Entrepreneurial Business and Economics Review
(EBER)"
„Kultura i Rozwój"
"International Entrepreneurship Review (IER)"

"Psychologia Ekonomiczna"
"World of Real Estate Journal / Świat
Nieruchomości"
"Public Governance / Zarządzanie Publiczne"
"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie / Cracow Review of Economics and
Management"

mailto:gazeta@uek.krakow.pl
http://aoc.uek.krakow.pl/
http://ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/
http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber
http://www.kulturairozwoj.msap.pl/
https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm
http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/
https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/
http://publicgovernance.pl/zpub
http://publicgovernance.pl/zpub
http://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/


Misją jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku
pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego tak, aby
wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem.
Akademickie Centrum Karier UEK zajmuje się także rekrutacją na praktyki
zagraniczne. 
Na stronie internetowej oraz Facebooku można znaleźć m.in. oferty pracy,
staży, praktyk, szkoleń, warsztatów oraz webinarów.

Akademickie Centrum Kariery

Poradnik rozwoju zawodowego

Poradnik ma na celu wsparcie studentów w planowaniu rozwoju
zawodowego. 
Znajdują się w nim informacje na temat stanowisk, na których można
podjąć pracę po zakończeniu studiów, oczekiwań pracodawców, czyli jaką
wiedzę i umiejętności powinno się posiadać oraz jakie postawy
prezentować.

https://www.kariery.uek.krakow.pl/
https://issuu.com/ack_uek/docs/poradnik_uek_ack


praktyka tradycyjna
praktyka realizowana w oparciu o umowę dwustronną
zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki

praktyki nieobowiązkowe- każda praktyka to szansa na zdobycie
cennego doświadczenia, poznania kultury organizacyjnej firmy,
zmierzenie się z obowiązkami i wyzwaniami w środowisku
zawodowym.
praktyki absolwenckie

Istnieją. trzy sposoby realizacji praktyk:

Praktyka zawodowa powinna spełniać warunki określone w Regulaminie
studenckich praktyk zawodowych.

Termin realizacji praktyki, czas jej trwania, w tym liczbę przyznanych
punktów ECTS za zaliczenie praktyki, określają kierunkowe plany studiów.

Praktyka powinna być zrealizowana do końca 5 semestru studiów (I stopień)
lub do ukończenia 4 semestru studiów (II stopień).

Umowa o praktykę lub inna umowa potwierdzająca zatrudnienie, zawarta   
 w języku obcym powinna być przetłumaczona na język polski.

Należy wykupić ubezpieczenie NNW i OC. 

Ponad obowiązkowe praktyki, można odbyć również:

Praktyki UEK

WIĘCEJ  INFORMACJI

https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=328


Zajmuje się kształceniem studentów w zakresie języków
obcych w biznesie. W programach nauczania CJ, na każdym
poziomie kompetencji językowej znajduje się także kształcenie
kompetencji społecznych (umiejętności miękkich), ze
szczególnym naciskiem na prowadzenie prezentacji, spotkań
biznesowych czy negocjacji (business skills).

Centrum Językowe

WIĘCEJ  INFORMACJI

Centrum Językowe posiada akredytację Eaquals.

Oferowane są także kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących,
obecnie w formie online.

Pływalnia

Godziny
Poniedziałek—niedziela:

6:15–22:00

Kontakt
Kasa pływalni.

sobczykw@uek.krakow.pl
tel: 12 293 56 73

WIĘCEJ  INFORMACJI

https://cj.uek.krakow.pl/site
https://plywalnia.uek.krakow.pl/


Koła naukowe

https://www.facebook.com/KNAM-Ko%C5%82o-Naukowe-Analiz-Makroekonomicznych-2003195166568457/
https://www.facebook.com/knad.uek/
https://www.facebook.com/knase.krakow/
https://www.facebook.com/knbuek/
https://www.facebook.com/KNBioCraft/
https://www.facebook.com/kncht/
https://www.facebook.com/KNDEUEK/
https://www.facebook.com/KN.EBM/?epa=SEARCH_BOX
http://kolonaukowe-fip.uek.krakow.pl/
https://www.facebook.com/knfuturelab
https://www.facebook.com/kngap/
https://www.facebook.com/kngrunt/
https://www.facebook.com/KNHZUEK/
https://www.facebook.com/politicusuek/
https://www.facebook.com/knmigsuek/
https://www.facebook.com/KolMark/
https://www.facebook.com/KN-MSG-Krak%C3%B3w-122558697862609/
https://www.facebook.com/knot.uek
https://www.facebook.com/knsluek/
https://www.facebook.com/PodatkiUEK
https://www.facebook.com/KNPP-UEK-314136658615053/
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawo-z-M%C3%B3zgiem-UEK-106393380830911
https://www.facebook.com/KNPZUEK/
https://www.facebook.com/KNPI.uek/?epa=SEARCH_BOX
https://knr.uek.krakow.pl/
https://www.facebook.com/KNRF.Audyt/
https://sites.google.com/knro.uek.krakow.pl/knro
https://knrkindex.pl/
http://www.knse.uek.krakow.pl/
https://www.facebook.com/knuuek/
http://www.kncif.uek.krakow.pl/
https://knu-uek.wixsite.com/kn-urbanistyki
https://www.facebook.com/wise.uek/
https://www.facebook.com/KNWZLUEK
https://www.facebook.com/KNZJ.UEK/
http://personalni.uek.krakow.pl/
http://knzoidea.uek.krakow.pl/
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Ekologia-Wyrob%C3%B3w-UEK-115808335164848/
https://www.facebook.com/TKN.Wagabunda/
https://www.facebook.com/knpaadministrare
https://www.facebook.com/knpsnuek


Organizacje studenckie

https://azs.uek.krakow.pl/
https://pttk.uek.krakow.pl/
http://psuek.pl/
https://rkn.uek.krakow.pl/
http://dominanta.uek.krakow.pl/wordpress/
https://uek.esn.pl/
https://www.facebook.com/SIAG.krakow/about/?ref=page_internal
http://nzsuek.pl/
https://aiesec.pl/kontakt/
https://www.facebook.com/admeritum/
https://www.facebook.com/zsnuek/


Zakładanie konta - instrukcja

mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny
dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz,
że jesteś studentem, skorzystasz z ulg oraz zwolnień

Każdy student UEK może korzystać z usługi Microsoft
Office 365. Licencja umożliwia korzystanie z aplikacji online
takich jak: Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz usług:
OneDrive, Teams czy Forms. Licencja umożliwia też
pobranie oraz instalację na 5 urządzeniach klasycznych
aplikacji pakietu MS Office.

Studenci UEK mogą także korzystać z Wi-Fi na terenie
naszego kampusu (Eduroam). Wystarczy postępować
zgodnie z instrukcja w linku i dokonać konfiguracji.

https://ci-pomoc.uek.krakow.pl/pl/student/office365-stud-pl
https://ci-pomoc.uek.krakow.pl/pl/student/wifi-stud-pl
https://ci-pomoc.uek.krakow.pl/pl/student/mlegitymacja-dla-studentow


Regulamin studiów wyższych w UEK

Statut UEK tekst jednolity 23_11_2020

Zarządzenia Rektora

Regulamin zarządzania dobrami własności intelektualnej                 

i przemysłowej UEK

Kodeksu Etyki Studenta   

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego            

 w Krakowie obowiązujący od 1 września 2020 r.

Zarządzenie Rektora ws. organizacji kształcenia w semestrze

letnim ra. 2020/2021

Zarządzenie Rektora ZMIENIAJĄCE zarządzenie Rektora         

 ws. organizacji kształcenia w semestrze letnim ra. 2020/2021

Uchwały Senatu

i inne

Najważniejsze Akty Prawne

https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/regulamin-studiow_2019.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/statut-uek-tekst-jednolity-23_11_2020.pdf
https://www.uek.krakow.pl/informacje-prawne/akty-prawne/zarzadzenia-rektora
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/regulamin-zarzadzania-dobrami-wasnosci-intelektualnej-i-przemysowej-uek-.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/regulamin-zarzadzania-dobrami-wasnosci-intelektualnej-i-przemysowej-uek-.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/regulamin-zarzadzania-dobrami-wasnosci-intelektualnej-i-przemysowej-uek-.pdf
https://uek.krakow.pl/studenci/kodeks-etyki-studenta
https://uek.krakow.pl/studenci/kodeks-etyki-studenta
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2019/zr-2020/regulamin-organizacyjny.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2019/zr-2020/regulamin-organizacyjny.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zr-2019/zr-2020/regulamin-organizacyjny.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/2021-rok/r.0211.5.2021(1).pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/2021-rok/r.0211.8.2021.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/2021-rok/r.0211.8.2021.pdf
https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/2021-rok/r.0211.8.2021.pdf
https://uek.krakow.pl/informacje-prawne/akty-prawne/uchwaly-senatu
https://uek.krakow.pl/informacje-prawne/akty-prawne


W tegorocznej edycji projektu "Idealny Starosta UEK" za aktualizację Przewodnika
oraz szatę graficzną odpowiadała Weronika Wolanin

 

Witajcie!

Bardzo serdecznie chciałam podziękować Ewelinie Ząbkowskiej za
stworzenie pierwszej edycji "Przewodnika Studentów UEK" i zebranie
wszystkich ważnych informacji w całość. Dzięki Tobie każdy z nas może
znaleźć wszystkie ważne informacje jednym miejscu. 

Chciałabym również bardzo podziękować całemu Zarządowi PSUEK, 
a w szczególności Agnieszce Rutkowskiej za ogromne wsparcie i pomoc
przy tworzeniu tegorocznej edycji projektu.

Miłego czytania!

P.S. jeśli uważasz, że czegoś jeszcze brakuje w przewodniku, a może coś
dalej nie jest dla Ciebie jasne - poinformuj nas o tym! Wypełnij formatkę
TUTAJ, abyśmy mogli udoskonalać go na bieżąco. 

Ze studenckimi pozdrowieniami
Koordynator projektu
Idealny Starosta UEK 2021/2022
Weronika Wolanin

https://forms.gle/EdszKCC3STfj7zCQ6



