


System kształcenia na studiach wyższych w ciągu lat 

przeszedł szereg istotnych zmian. Nowelizacje przepisów 

oraz przekształcenia systemu spowodowały wątpliwości 

oraz trudności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji 

dotyczących dalszej drogi rozwoju.

Starając się wyjaśnić obowiązujące i najistotniejsze obecnie 

procedury, doradzić konkretne rozwiązania oraz wskazać 

możliwe ścieżki kształcenia z uwzględnieniem aktualnej 

sytuacji na rynku pracy oraz uczelniach wyższych, 

Parlament Studentów RP pragnie uczestniczyć w Waszych 

wyborach oraz udzielić wsparcia w podejmowaniu tych 

jakże trudnych decyzji. Szerokie możliwości w zakresie 

kreowania swojej przyszłości, oferty uczelni, nowe kierunki 

studiów stwarzają ogromne możliwości. Aby jednak dobrze 

wybrać odpowiednią ścieżkę kształcenia istotna jest wiedza 

pozwalająca uniknąć poważnych błędów.

Mamy nadzieję, że całość projektu „Świadomy Student” 

wraz z niniejszym informatorem ułatwią Wam wybór 

uczelni oraz kierunku studiów, przyczyniając się 

do rozwoju Waszej kariery zawodowej oraz sukcesów 

życiowych.

Powodzenia!

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Maturzyści,

W ramach realizacji projektu
„Świadomy Student”
jako Parlament Studentów RP 
pragniemy pomóc Wam
w dokonaniu wyboru najlepszej
ścieżki kształcenia.



Matury w 2017 r. tradycyjnie rozpocznie egzamin z języka 
polskiego na poziomie podstawowym, który odbędzie się 
w czwartek, 4 maja o godz. 9:00, na poziomie rozszerzonym 
– o godz. 14:00.

Dzień później (piątek, 5 maja 2017) matematyka na poziomie 
podstawowym.

8 maja 2017 będzie dniem egzaminów z języka angielskiego 
– tradycyjnie godzina 9:00 poziom podstawowy oraz godzina 
14:00 poziom rozszerzony.

9 maja 2017 matematyka na poziomie rozszerzonym.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie 
w szkołach według harmonogramów ustalonych przez 
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 
Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi 30 czerwca 2017 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili 
do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo 
w części pisemnej:

  Część pisemna
22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce 
nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015)
od 23 do 25 sierpnia 2017 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych 
zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

 
Termin ogłaszania wyników poprawkowego egzaminu maturalnego 
to 12 września 2017 r.

Pełny harmonogram znajdziecie na stronie 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE)
– www.cke.edu.pl

Terminarz
Matur



Matura bez tajemnic
Przede wszystkim i jakkolwiek by to nie brzmiało 
– warto wiedzieć, że matura nie jest obowiązkowa.

   Egzamin maturalny może zdawać każda osoba, która ukończyła liceum

ogólnokształcące lub technikum.

   Egzaminy odbywają się 1 raz w roku w miesiącach maj-wrzesień. 

Przeprowadzane są 3 sesje egzaminu: główna/podstawowa w maju, dodatkowa w czerwcu 

oraz poprawkowa we wrześniu. Sesja dodatkowa jest dla osób, które z usprawiedliwionych 

powodów nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie majowym.

   Świadectwo maturalne wyrażone jest w wynikach procentowych. Wskazuje ono 

również na pozycję w skali centylowej, która obrazuje ilu maturzystów osiągnęło ten sam lub 

lepszy wynik (dotyczy egzaminów pisemnych). 

   Wyniki z właściwych przedmiotów są podstawą postępowań kwalifikacyjnych na 

uczelnie wyższe.

Obowiązkowo należy przystąpić do dwóch egzaminów ustnych – bez określenia 

poziomu (j. polski oraz j. nowożytny) oraz czterech egzaminów w części pisemnej. 

W części pisemnej należy przystąpić do egzaminu z j. polskiego, j. obcego nowożytnego oraz 

z matematyki (co najmniej na poziomie podstawowym) oraz do egzaminu z wybranego 

przedmiotu, na poziomie rozszerzonym.

WARTO WIEDZIEĆ! Jeżeli uczysz się w szkole/oddziale, w których nauczany jest język 

danej mniejszości narodowej, będziesz dodatkowo zdawał egzamin ustny oraz pisemny 

z tego właśnie przedmiotu.

Egzamin zostanie zaliczony w sytuacji, w której otrzymacie:

  co najmniej 30% punktów z każdego z egzaminów w części ustnej oraz

  co najmniej 30% punktów z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej 

 
* wynik punktowy z czwartego egzaminu pisemnego, z wybranego przedmiotu, nie ma określonego

   minimalnego wyniku niezbędnego do zaliczenia. Wystarczy zatem do niego przystąpić.

Bądź na bieżąco!
Aby mieć pewność na temat terminów, zasad rekrutacji, 
przedmiotów oraz aktualności związanych z maturą, rekrutacją 
na studia oraz samym procesem studiowania, koniecznie 
odwiedź strony:

www.cke.edu.pl - strona internetowa Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Tutaj znajdziecie harmonogram egzaminów 
maturalnych, arkusze egzaminacyjne z lat wcześniejszych, 
informatory oraz statystyki;

www.wybierzstudia.gov.pl - jest to portal, na którym znajdziesz 
dane wszystkich uczelni w kraju, zapoznasz się z zasadami 
rekrutacji na wymarzony kierunek, sprawdzisz jakie powinieneś 
zdawać przedmioty maturalne;

www.prawastudenta.edu.pl - strona internetowa, z której 
dowiesz się jakie prawa i obowiązki nabędziesz jako student. Tutaj 
odnajdziesz rzetelne informacje na temat pomocy materialnej, 
akademików oraz kwestii ubezpieczenia zdrowotnego;

www.psrp.org.pl - strona internetowa Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej, ustawowego reprezentanta 
wszystkich studentów w kraju. Na stronie znajdziecie pakiet 
najpotrzebniejszych informacji oraz akcji związanych ze 
studiowaniem.



CZESNE – opłata za studia. Na uczelniach publicznych zapłacić musimy za studia niestacjonarne 

(studia stacjonarne są co do zasady bezpłatne, studia w języku obcym mogą jednak generować 

konieczność zapłaty czesnego). Uczelnie niepubliczne mogą pobierać opłaty zarówno za studia 

stacjonarne jak i niestacjonarne.

ĆWICZENIA/KONWERSATORIA/LABORATORIA – zajęcia akademickie, na których obecność 

(zazwyczaj) jest obowiązkowa. Co do zasady dopuszczalne są jedna lub dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności - każdą kolejną należy albo odrobić na konsultacjach albo na zajęciach innej 

grupy. Zajęcia zazwyczaj kończą się wybraną przez prowadzącego formą zaliczenia (projekt, 

kolokwium pisemne lub ustne), która uprawnia do przystąpienia do egzaminu.

DYŻUR/KONSULTACJE – czas, w którym dany prowadzący jest dostępny dla studentów. 

W wyznaczonych dniach i godzinach można poprawić niezaliczone kolokwium, odrobić 

nadprogramowe nieobecności czy uzyskać informacje dotyczące danej dziedziny.

DZIEKAN – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (wydziału, który opiekuje się 

jej pracownikami i studentami. Dziekan decyduje o większości spraw kluczowych dla studentów 

(może delegować odpowiednie kompetencje np. Prodziekanowi ds. Studenckich). Decyduje 

o przedłużaniu sesji, przyznaniu urlopów od zajęć, wyznacza też tzw. godziny dziekańskie 

(czyli czas wolny od zajęć akademickich).

DZIEKANAT – najważniejsze miejsce dla wszystkich studentów. Dziekanat to organ pomocniczy 

DZIEKANA. Tutaj dowiesz się o przyznanym stypendium, podbijesz legitymację na kolejny 

semestr, zawalczysz o przedłużenie sesji czy oddasz indeks. Kluczowe znaczenie mają tutaj 

PANIE Z DZIEKANATU – bądź dla nich zawsze miły i uprzejmy – opłaci się! 

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM – system transferu punktów w krajach 

Unii Europejskiej. Umożliwia zapis procesu kształcenia w postaci punktów, które są 

przyporządkowane do każdego przedmiotu. Punkty są miernikiem ilości pracy niezbędnej do 

zaliczenia danego przedmiotu. Aby zaliczyć rok, należy zazwyczaj zgromadzić 60 punktów 

ECTS. Studia licencjackie to min. 180 punktów, studia magisterskie 120 ECTS, jednolite 

magisterskie 300 ECTS, studia 6 letnie 360 punktów.

Słowniczek Żaka czyli wyjaśniamy 
pojęcia, z którymi już niedługo 
będziecie musieli się oswoić, gdyż na 
stałe zawitają do Waszego słownika ;) 

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć. Godziny rektorskie ogłasza rektor zazwyczaj 

po to by umożliwić studentom uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych, sportowych 

lub naukowych.

IMMATRYKULACJA – symboliczna uroczystość, podczas której studenci zostają włączeni 

w poczet społeczności akademickiej. Immatrykulacja wiąże się ze ślubowaniem, od dnia 

immatrykulacji i złożenia ślubowania uzyskuje się status studenta.

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW – wychodząca na przeciw potrzebom studentów 

forma organizacji nauki. Jest przeznaczona dla osób spełniających kryteria określone  

w Regulaminie Studiów. Umożliwia elastyczność programu kształcenia.

JUWENALIA – największe studenckie święto. Juwenalia organizuje samorząd studencki.

KOLOKWIUM – forma zaliczenia danej partii materiału z zajęć lub wykładu. Może przybierać 

formę pisemną lub ustną. Wykładowcy bardzo często zastępują tradycyjne kolokwium projektem 

zaliczeniowym lub pracą semestralną. 

OPIEKUN ROKU – pracownik naukowy odpowiedzialny za „opiekę” nad studentami określonego 

roku i kierunku studiów. 

SAMORZĄD STUDENTÓW – są nim wszyscy studenci danej uczelni. Samorząd działa przez 

swoje organy, reprezentuje wszystkich studentów w organach kolegialnych wydziału oraz 

uczelni jak również udziela wsparcia, pomocy. Właściwy organ Samorządu organizuje również 

imprezy, tj. np. Juwenalia.

SESJA – czas egzaminów. W czasie sesji nie odbywają się zajęcia ani wykłady, wyznaczane 

są terminy egzaminów. Po sesji następuje tzw. sesja poprawkowa, w której wyznaczane są 

egzaminy poprawkowe. Sesja z ważnych powodów może być przedłużona - podanie w tej 

sprawie składa się do Dziekana (Prodziekana ds. studenckich). 

STYPENDIUM – pomoc materialna, która może być przyznana ze względu na sytuację 

materialną studenta bądź może przybrać postać stypendiów za wyniki (tzw. stypendium 

Rektora). Przysługuje na uczelniach publicznych oraz niepublicznych. Na studiach stacjonarnych 

oraz niestacjonarnych.

SYLABUS – jest to informator zawierający program nauki danego przedmiotu. Zawiera opis 

wymagań, literaturę przedmiotu oraz kryteria egzaminacyjne/zaliczeniowe. Tylko na podstawie 

tych kryteriów może odbyć się egzamin.

WARUNKOWE ZALICZENIE ROKU czyli tzw. WARUNEK – może być udzielony (za odpowiednią 

opłatą) osobie, która nie zaliczyła, któregoś z egzaminów. Charakteryzuje się koniecznością 

powtarzania całego przedmiotu w następnym roku akademickim. 

ZAPOMOGA – pomoc materialna udzielana na wniosek osoby, która znalazła się  

w trudnej sytuacji życiowej (np. nieszczęśliwy wypadek, tragedia spowodowana siłami natury). 

Może być przyznana maksymalnie 2 razy w ciągu roku akademickiego.



Warto wiedzieć, że obecnie istnieją różne profile kształcenia: profil 

ogólnoakademicki oraz profil praktyczny. Czym się różnią?

PROFIL PRAKTYCZNY – obejmujący moduły zajęć służących zdobywaniu przez 

studenta umiejętności praktycznych, czyli krótko mówiąc w trakcie studiów 

będziecie odbywać dużo więcej praktyk i zajęć praktycznych niż na profilu 

ogólnoakademickim.

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu 

przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych, oznacza to, że 

w rzeczywistości większość zajęć będzie teoretyczna. Zajęcia praktyczne będą 

stanowiły niewielką część.

Dodatkowo istnieje również możliwość odbywania studiów międzywydziałowych 

– czyli prowadzonych przez dwa lub więcej wydziały jednej uczelni łącznie bądź 

studiów międzyobszarowych.

STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE – to studia obejmujące co najmniej dwa obszary 

kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym 

kierunku studiów, prowadzonym w danej uczelni przez podstawową jednostkę 

organizacyjną, mającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 

w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem. Oznacza to, że np. na 

międzyobszarowym kierunku matematyka i finanse z rachunkowością możecie 

uzyskać dyplom albo z matematyki albo z finansów i rachunkowości albo 

z jednego i drugiego kierunku studiów.

słów kilka... czyli kompendium wiedzy 
na temat najważniejszych kwestii 
związanych z rekrutacją na studia.

Przy wyborze kierunku warto przede wszystkim zapoznać się z planem studiów, 

programem studiów oraz sylabusami, zawierają one bardzo przydatne informacje 

przedstawiające przedmioty, które będą na studiach obowiązkowe, te które będą fakultatywne 

jak również informację o egzaminach i zaliczeniach oraz ich rozłożeniu na poszczególne 

lata. Często zdarza się, że nazwa kierunku nie do końca pokrywa się z tym, czego tak 

naprawdę na kierunku będzie się nauczać. Aby zatem uniknąć rozczarowania oraz poczucia 

utraty czasu poświęconego na naukę, warto czas przed wynikami z matur poświęcić 

na zapoznanie się z programami studiów wybranych kierunków. Pomocna może 

w tym zakresie okazać się strona MNiSW www.wybierzstudia.pl, na której w jednym miejscu 

umieszczone są bieżące dane (zaczerpnięte z systemu POL-on) przedstawiające kierunki  

w obecnej rekrutacji na Uczelniach Wyższych. 

Osobom planującym rozpoczęcie studiów niestacjonarnych sugeruję zapoznać się 

również z harmonogramem zajęć obowiązującym w poprzednim (obecnym) roku 

akademickim – pamiętać trzeba bowiem, że zdarzyć się może sytuacja, iż część 

zajęć realizowana będzie nie w weekendy, a w piątki czy pozostałe dni robocze.

Obecnie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym regulując kwestię studiów 

niestacjonarnych nie nakładają obowiązku realizowania zajęć w trybie weekendowym, 

a jedynie odnoszą się do różnic regulujących kwestie kształcenia. Aby zatem dobrze wybrać 

kierunek i uczelnię – w szczególności tę niepubliczną – niezbędne jest dokładne zapoznanie się 

z tego rodzaju dokumentami.

Jakie studia
wybrać

O rekrutacji



Po wyborze kierunku zwrócić uwagę należy także na terminy rekrutacji 

– są one różne zarówno na kierunkach, jak i na uczelniach, zatem zawsze, 

przy każdym kierunku osobno, trzeba dokładnie zapoznać się z terminarzem 

rekrutacji dostępnym w systemie elektronicznej rekrutacji na studia bądź na 

stronie uczelni w zakładce poświęconej kandydatom.

Terminy są ważne, ponieważ ich niedotrzymanie skutkować może 

nieuwzględnieniem kandydatury w postępowaniu rekrutacyjnym. Warto 

również jeszcze przed wynikami z matur uzupełnić te dane w systemie, które 

już są nam znane. Ułatwi to w późniejszym terminie – gdy systemy zapewne 

będą dosyć obciążone – wprowadzenie wyłącznie brakujących wyników z matur. 

Uczelnie (zazwyczaj) planują kilka tur rekrutacji, które jednak nie są równe 

z kilkoma odrębnymi rekrutacjami. Tury rekrutacji (pierwsza, druga, 

trzecia lista zakwalifikowanych) oznaczają, że pula osób, która 

zadeklarowała chęć studiowania na danym kierunku jest brana pod 

uwagę w kilku turach rekrutacji – do momentu wyczerpania limitu 

miejsc na kierunku. Na tym etapie nie można „dopisać się” do trwającego 

postępowania rekrutacyjnego. Pierwsze podane wyniki obejmują np. 

50 osób (tyle ile wynosił limit miejsc) ze 150 deklarujących chęć studiowania 

na tym kierunku. Dokumenty złożyło 30 osób, więc w drugiej turze kolejne 

20 osób dostaje informację o „zakwalifikowaniu się”. Tury rekrutacji 

oznaczają kolejne “dobieranie” chętnych na studia z listy osób, które 

przystąpiły do rekrutacji aż do wyczerpania limitu miejsc.

Natomiast druga rekrutacja oznacza odrębne, drugie postępowanie 

rekrutacyjne, do którego przystąpić mogą osoby, które nie zapisały się 

na pierwszą rekrutację np. z tego względu, iż poprawiały maturę bądź 

zamierzały podjąć studia na innej uczelni/kierunku.

Druga rekrutacja zazwyczaj uruchamiana jest w sierpniu/wrześniu i obejmuje 

nie wszystkie pierwotnie dostępne na danej uczelni kierunki. Pozostając  

w tematyce rekrutacji zauważyć należy, że różne są również jej rodzaje.

Rodzaje rekrutacji
Po pierwsze rekrutacja może być oparta na konkursie świadectw co oznacza, 

że brane będą pod uwagę konkretne wyniki matur z konkretnych przedmiotów 

– których wykaz znajduje się zawsze w opisie zasad rekrutacji na dany 

kierunek – z odpowiednim przeliczeniem punktowym na poziom podstawowy  

i rozszerzony matury. W tym wypadku na studia zakwalifikują się osoby  

z punktami od najwyższych do momentu wyczerpania limitu miejsc. Dlaczego zatem 

uczelnie nie podają tzw. progów punktowych? Ponieważ nigdy nie wiadomo ile punktów 

będzie miała ostatnia osoba na liście zakwalifikowanych – zależy to bowiem wyłącznie 

od tego, jak kształtują się wyniki matur w danym roku i jak wysokie będą wyniki osób 

przystępujących do postępowania rekrutacyjnego. Dlatego też, nawet jeżeli zauważycie 

dosyć wysoki próg w roku poprzednim (jeżeli były opublikowane oficjalnie) to nie należy 

niepotrzebnie się zamartwiać. Średnia matur z poszczególnych przedmiotów może, 

w roku obecnym, być inna. 

Drugi rodzaj postępowania rekrutacyjnego, z którym możemy się spotkać to 

tzw. rekrutacja otwarta, gdzie nie ma wyników postępowania rekrutacyjnego, 

a postępowanie odbywa się według zasady prior tempore potior iure (czyli 

kto pierwszy ten lepszy) do momentu wyczerpania miejsc, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że oczywiście dokumenty mogą złożyć jedynie osoby z pozytywnym 

wynikiem egzaminu.

Nie trzeba zatem czekać na listę zakwalifikowanych, a jedynie po uzupełnieniu konta 



Skoro wiemy już, czym jest rekrutacja i jak może wyglądać, przejść 

należy do momentu, w którym przedstawione zostaną pozytywne wyniki 

o zakwalifikowaniu się na studia (bądź rozpoczyna się czas składania 

dokumentów w rekrutacji otwartej).

Ważne jest w tym momencie, aby przestrzegać wyznaczonych terminów 

składania dokumentów – jeżeli zakwalifikujecie się na jeden kierunek, inny 

jednak niż ten „wymarzony” to warto mimo wszystko złożyć dokumenty, 

aby zapewnić sobie miejsce na kierunku, który był drugim czy trzecim 

priorytetem.

W razie zakwalifikowania się w drugiej bądź trzeciej turze na ten kierunek, który 

najbardziej Was interesował, dokumenty z dotychczasowego kierunku możecie 

wycofać i „przenieść” je na ten kierunek, który Was najbardziej interesuje, 

a na który dostaliście się z drugiej czy trzeciej listy. Ważne – uczelnia sama 

dokumentów nie przeniesie, musicie złożyć je sami bądź przez osobę właściwie 

upoważnioną.

Jak upoważnić kogoś do złożenia dokumentów?
Szczegółowe przepisy w tym zakresie znajdziecie również w systemie 

elektronicznej rejestracji na studia – jeżeli nie, to zawsze najbezpieczniejszym 

rozwiązaniem jest upoważnienie notarialne (koszt ok. 25-30 zł) 

do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

prowadzonym na Uczelni/Uczelniach    (miejsce na wpisanie uczelni), 

w tym w szczególności do składania dokumentów oraz rezygnacji ze studiów. 

Pamiętać należy, że obecnie studia stacjonarne, w języku polskim, na uczelniach 

publicznych są bezpłatne bez względu na liczbę kierunków, które podejmiemy. 

Jeżeli jednakże zdecydujecie się na udział w rekrutacji na kilka kierunków (nawet 

na tej samej uczelni/wydziale) to co do zasady za każdym razem należy osobno 

opłacić opłatę rekrutacyjną (inne zasady w tym zakresie mogą być podane wprost 

w ogłoszeniach rekrutacyjnych).

Gdy zostaniecie oficjalnie zakwalifikowani i złożycie dokumenty na wymarzony 

kierunek, czego szczerze Wam życzę, należy pamiętać, że status studenta 

otrzymacie dopiero w chwili immatrykulacji (uroczystego rozpoczęcia) i złożenia 

ślubowania. Warto podkreślić, że w świetle ustawy istnieje obligatoryjność 

dokonania tych czynności, więc do czasu wypełnienia tego obowiązku, pomimo 

iż będziecie już przyjęci na studia, nie możecie jeszcze korzystać ze zniżek na 

komunikację publiczną ani korzystać z różnego rodzaju świadczeń pomocy 

materialnej i innych „przywilejów” studenckich.

Konieczne jest również podpisanie z uczelnią umowy o odpłatności za studia. 

Jej niezawarcie może być przesłanką do skreślenia z listy studentów. Warto także 

zapoznać się ze stronami uczelnianymi, które dedykowane są pomocy materialnej, 

w celu poznania dostępnych na uczelni rodzajów świadczeń, terminami składania 

dokumentów oraz ich wykazami. Świadczenia socjalne wymagają dokumentów, 

które najlepiej skompletować już we wrześniu. Również szukanie właściwego 

miejsca zamieszkania czy stancji lub akademika należy rozpocząć odpowiednio 

wcześniej. W przypadku stancji bądź wynajętego mieszkania szczególnie należy 

zawrócić uwagę na zawieraną umowę. Należy pamiętać, aby regulowała ona 

przede wszystkim obowiązki najemcy i wynajmującego oraz kwestie finansowe 

i terminy wypowiedzenia dla każdej ze stron. Pozwoli to na uniknięcie późniejszych 

niejasności.

Gdy pierwszy rok studiów okaże się nietrafionym 
pomysłem na własną karierę bądź potwierdzi zbyt 
pochopny wybór kierunku…
Statystyki pokazują, że średnio 30-40% żaków po I roku studiów przerywa 

naukę. Część osób rezygnuje, część nie zalicza zbyt trudnych egzaminów. 

Brak dostatecznej wiedzy na poziomie liceum – w momencie wyboru studiów 

– powoduje, że wiele osób po I roku jest zniechęconych do dalszej nauki ze 

względu na fakt, że wybrany kierunek nie spełnia ich oczekiwań. W takiej sytuacji 

warto przeanalizować sytuację i zastanowić się nad zmianą studiów. DLATEGO 

pamiętajcie aby dokładnie zapoznać się z przedmiotami, które będą realizowane 

na danym kierunku studiów. Nie zawsze bowiem to co fajnie się nazywa, znajdzie 

odzwierciedlenie w rzeczywistości (niestety). Zwróćcie uwagę na praktyki, 

które będziecie odbywać oraz na jakich zasadach będą się one odbywały.



W życiu jednak zdarzają się również wyjątkowe sytuacje losowe, które 

uniemożliwiają albo dalsze studiowanie (na kolejnych latach) albo wymagają 

przerwania nauki natychmiast na pewien okres czasu. W takich przypadkach 

należy pamiętać, że istnieją takie instytucje jak urlopy okolicznościowe (urlop 

zdrowotny bądź urlop dziekański), z których można skorzystać aby przy 

jednoczesnym zachowaniu statusu studenta, uzyskać przerwę od studiowania.

W przypadku np. choroby uniemożliwiającej złożenie wniosku w danym 

momencie należy pamiętać również o możliwości wznowienia studiów – gdy 

nastąpiło już skreślenie z listy studentów ze względu na brak zaliczeń, a także 

instytucji przywrócenia terminu do złożenia wniosku o urlop dziekański (termin 

na złożenie każdego wniosku można przywrócić w ciągu 7 dni od daty ustania 

przesłanki uniemożliwiającej jego złożenie jednakże wraz z wnioskiem należy 

dokonać czynności, której przywracany termin dotyczy).

W praktyce oznacza to, że np. osoba, której obecny stan zdrowia nie pozwala na 

złożenie wniosku o urlop, będzie mogła przywrócić termin do jego złożenia już 

nawet w trakcie sesji egzaminacyjnej bądź po jej zakończeniu jeżeli wykaże, że 

w należytym terminie – w trakcie trwania roku akademickiego – stan zdrowia 

uniemożliwił jej dokonanie tej czynności (ze względu np. na długotrwałą 

hospitalizację). Po zakończeniu roku akademickiego lub nawet w czasie gdy 

sesja jeszcze się nie zaczęła, ale już jesteście pewni, że chcecie zrezygnować 

ze studiów i np. podjąć pracę bądź poświęcić się rodzinie, warto natomiast 

rozważyć opcję tzw. urlopu dziekańskiego.

Urlop semestralny albo roczny jest to czas na właściwe przeanalizowanie 

swojej sytuacji jak również na zweryfikowanie czy decyzja o przerwaniu studiów 

na pewno jest dobrą decyzją. Jeżeli utwierdzicie się w swoim przekonaniu, po 

zakończeniu urlopu (lub nawet w trakcie jego trwania) w każdej chwili możliwe 

jest złożenie rezygnacji ze studiów. Jeżeli natomiast dojdziecie do wniosku, 

że wybrane studia są tym co w życiu pragniecie robić, to będziecie mogli po 

zakończeniu urlopu podjąć studia, w momencie na którym je przerwaliście. 

Wartym podkreślenia jest również fakt, że po pierwsze urlop jest bezpłatny 

tzn. uczelnia nie może w tym czasie wymagać zapłaty tzw. czesnego (chyba, 

że zrealizujecie część zajęć – wtedy proporcjonalnie zmniejszone czesne do 

wysokości zrealizowanych usług) jak również to, że w czasie urlopu możecie 

starać się o dopuszczenie do zaliczeń z części bądź całości przedmiotów. 

W trakcie urlopu zachowuje się status studenta (w tym prawo do legitymacji).

Co to jest umowa student – uczelnia?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) pomiędzy studentem, a uczelnią 

powinna zostać zawarta umowa o charakterze cywilnoprawnym, do której stosuje 

się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia.

W umowie tej powinny być dokładnie określone opłaty, jakie student będzie 

musiał ponosić w czasie studiów, wraz ze wskazaniem ich wysokości, 

w tym wysokość opłat za powtarzanie roku. Podpisanie takiej umowy zabezpiecza 

studentów, ponieważ uczelnia nie ma prawa żądać od nich opłat, które nie 

wynikają z treści zawartej umowy. Zmiana rodzajów opłat lub ich wysokości 

pociąga za sobą konieczność zmiany treści umowy. Wyjątkiem są opłaty związane 

z dokumentacją przebiegu studiów (m.in. legitymacja studencka, indeks, 

dyplom), które wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 

Nr 201 poz. 1188).

Zawarcie umowy pomiędzy studentem a uczelnią jest obowiązkiem ustawowym. 

Niepodpisanie w terminie umowy przedłożonej przez uczelnię może być podstawą 

do skreślenia z listy studentów.



Akademik czy mieszkanie? 
Wielu studentów zastanawia się, czy wybrać mieszkanie czy miejsce 

w akademiku. Odpowiedni wybór zależy od Was, każde rozwiązanie ma swoje 

wady i zalety. Najlepiej porównywać już konkretne oferty, biorąc pod uwagę: 

cenę za wynajem, ewentualne dodatkowe koszty – media, Internet, czynsz, 

odległość od uczelni – czas dojazdu, czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami, 

standard mieszkania/akademika, dostępność kuchni, łazienki, dzielony czy 

samodzielny pokój, kontakt z wynajmującym – czy jest godny zaufania. Jeżeli 

zdecydujecie się na mieszkanie – koniecznie pamiętajcie o podpisaniu umowy 

najmu, która zabezpieczy Wasze interesy.

Preferencyjny kredyt studencki 
Jest to jedna z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu 

państwa. Preferencyjne warunki oprocentowania czynią kredyt studencki 

najtańszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku. Należy jednak pamiętać, 

że jest to kredyt, który trzeba będzie zacząć spłacać po zakończeniu studiów. 

Kredyty studenckie wypłacane są w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 

10 miesięcy w roku w okresie od października do lipca, z wyłączeniem okresów 

urlopów udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Kredyty studenckie 

udzielane są na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten 

nie może przekroczyć łącznie 6 lat. O kredyt mogą ubiegać się – poza 

studentami i doktorantami – również kandydaci na studia. Aby dostać kredyt 

należy przedstawić odpowiednie zabezpieczenie jak również nie przekraczać 

ustalonego na dany rok maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie.

Wszystkie informacje na temat kredytu znajdziecie na:

www.kredytstudencki.edu.pl

Studiuj i działaj! 

Trzeba pamiętać, że studia    to nie tylko studia ;) Dlatego warto działać 

w organizacjach studenckich czy Samorządzie Studentów. Koła Naukowe, 

organizacje studenckie oraz Samorząd dają mnóstwo możliwości rozwoju. Poznaje 

się fajnych ludzi, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w świetnych eventach. 

Zbierzecie doświadczenie będąc członkiem poszczególnych sekcji (np. promocja, 

finanse, HR, sponsoring – w zależności od profilu danej organizacji) – jest ono 

niezwykle cenne, gdyż często nauczy Was więcej praktyki niż na studiach. Musicie 

też wiedzieć, że działalność w organizacjach studenckich jest dobrze widziana 

w oczach pracodawców.

Również Parlament Studentów RP współrealizuje wiele ciekawych projektów 

oraz wydarzeń, które na bieżąco możecie śledzić na naszych profilach 

społecznościowych czy stronie internetowej www.psrp.org.pl. Znajdziecie na niej 

również (w zakładce „Dla Studenta”) cykl artykułów #RzecznikRadzi, w których 

w przystępny sposób rozwiązujemy najważniejsze problemy studenckie tak aby 

ustrzec Was przed omyłkami. 

Obszary kształcenia są to natomiast zasoby wiedzy i umiejętności z zakresu 

jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym);



Parlament Studentów RP jest niezależną 
organizacją, będącą oficjalnym głosem 
środowiska studenckiego.

Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni 

w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Parlament 

działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Parlament 

Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej 

na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Odgrywa 

znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego 

i polityce państwa wobec młodzieży. Organizacja zajmuje się 

opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz 

w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. 

Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, 

podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty 

studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na 

rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową 

wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym 

ruchu studenckim. Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw 

Studenta, który interweniuje w imieniu poszkodowanych studentów, 

gdy dojdzie do złamania ich praw oraz podejmuje działania prewencyjne 

uświadamiające studentów o ich prawach i obowiązkach.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań

na rzecz środowiska akademickiego”

www.prawastudenta.edu.pl

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

facebook.com/parlamentstudentowrp 

twitter.com/psrporgpl


