
WITAMY NA UAM

Rozpoczynasz właśnie niezwykły czas!



Jesteś teraz częścią naszej akademickiej społeczności.
To wyjątkowa grupa, a jej członków łączy pasja do nauki
i nieustanna potrzeba rozwoju. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu znajduje się w prestiżowym
gronie uczelni badawczych. Należy też do europejskiego
konsorcjum EPICUR. To otwiera przed Tobą wiele
możliwości. Gotowa/ Gotowy na studia? Pomożemy Ci w
adaptacji!

Gratulujemy!
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Dzień Studenta I roku
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Wsparcie
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Systemy uniwersyteckie
03

Te informacje
pomogą Ci w
pierwszych
dniach 



To spotkanie z udziałem rektor UAM profesor
Bogumiły Kaniewskiej oraz prorektor do spraw
studenckich i kształcenia profesor Joanny
Wójcik. Tego dnia będziesz miała/miał okazję
poznać także członków samorządu
studenckiego UAM.

DZIEŃ STUDENTA I ROKU01



Dobry student to dobrze poinformowany
student. Jak nim zostać? To proste!
Zostań regularnym gościem portalu
uam.edu.pl - w specjalnej zakładce
STUDENCI znajdziesz wszystkie aktualności.
Śledź też profile uczelni w mediach
społecznościowych. Nie zapomnij też o
stronie wydziałowej!

PORTAL STUDENTA
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https://amu.edu.pl/studenci/aktualnosci


W Biurze Obsługi Studenta otrzymasz pomoc
w rozwiązaniu indywidualnych problemów
związanych z tokiem nauczania, ale też
wsparcie związane z sytuacją materialną. To
w BOS-ie odbierzesz, przedłużysz i
unieważnisz legitymację. Tam też otrzymasz
potrzebne Ci zaświadczenia, np. o
studiowaniu.

BIURO OBSŁUGI STUDENTA
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W trakcie studiów będziesz korzystać z kilku
systemów, które usprawnią przepływ
informacji oraz komunikację. Także rejestracja
na przedmioty i do grup odbywa się przy
użyciu systemów informatycznych.

SYSTEMY UNIWERSYTECKIE

Data 1 (16.67%) Data 2 (50%)

Data 3 (33.33%)
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03 USOSweb

Poczta studencka i pakiet o365

MS Teams

Każdy student UAM otrzymuje dostęp do własnej  studenckiej skrzynki
pocztowej. Dostaje także dostęp do o365, czyli systemu Microsoft
znajdującego się w chmurze. Sprawdź, jak zalogować się do poczty
studenckiej i o365. 

To aplikacja sparowana z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studenta.
Możesz tam przeglądać swoje plany zajęć, oceny i zaliczenia.
Sprawdzisz też rozliczenie płatności. Za pośrednictwem tej aplikacji
rejestrujesz się na zajęcia i rekrutujesz do programu ERASMUS. Dane
do pierwszego logowania to dane z konta rekrutacyjnego.

Znaczna część zajęć w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem
aplikacji Teams, która dostępna jest w pakiecie o365, pozwala na
prowadzenie grupowej konwersacji, koordynację pracy w grupie, a także
organizację wideokonferencji i wideochatów. 

https://ci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/369478/pierwsze_logowanie_studenci_o365.pdf


03 Moodle

Intranet dla studentów

Eduroam

To wewnętrzy system komunikacji na UAM. W zakładce Intranet
Studenta znajduje się zakładka dla studentów I roku. Znajdziesz tam
aktualności oraz instrukcje. Odwiedzenie intranetu wymaga
logowania.

To platforma, dzięki której dystrybuowane są materiały wspierające
naukę zdalną. Znajdziesz tam pliki ułatwiające pracę indywidualną i
grupową. W tej platformie możliwa jest nauka bez nadzoru
prowadzącego. 

Ten system pozwoli Ci na korzystnie z bezpłatnej sieci bezprzewodowej w
budynkach uczelni. Dowiedz się więcej.

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/eduroam-bezplatna-siec-wi-fi-dla-studentow-i-pracownikow-uam


Inauguracja roku akademickiego dla studentów
I roku studiów „Dzień studenta I roku”

30.09.2021 r.

01.10.2021 r.

Inauguracja roku akademickiego

02.10.2021 r. - 02.02.2022 r.

Okres zajęć dydaktycznych: semestr zimowy

23.12.2021 r. - 02.01.2022 r.

Wakacje zimowe

03 - 23.02.2022 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna

24.02 - 20.06.2022 r.

Okres zajęć dydaktycznych: semestr letni

Organizacja 
roku

akademickiego
2021/2022



Wakacje wiosenne

14 - 19.04.2022 r.

21.06 - 4.07.2022 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

05.07 - 31.08.2022 r.

Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych
(ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

23.12.2021 r. - 02.01.2022 r.

Wakacje zimowe

01.09 – 21.09.2022 r.

Sesja egzaminacyjna

W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od
zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (Inauguracja roku
akademickiego), 2 listopada 2021 r., 12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2021 r., 11
maja 2022 r. (Dzień Sportu).
W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.



Studenci UAM mogą złożyć deklarację wyboru
lekarza i zostać pacjentami Uniwersyteckiej
Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej UNIMEDYK.

Zdrowie
01

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
oferuje zajęcia w ramach sekcji sportowych. Treningi
odbywają się w nowoczesnym kompleksie sportowym
pod okiem wykwalifikowane kadry trenerskiej.

Sport
02

Jeśli czujesz, że nie masz już pomysłu na rozwiązanie
problemu, nie wiesz jak pokonać trudności, nie masz siły ani
motywacji do działania, możesz skorzystać z pomocy, której
udziela Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

Pomoc psychologiczna
03

Zadbaj
o siebie!

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/przychodnia-unimedyk
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-psychologiczna


Elektroniczna Legitymacja to dokument, który
pozwala na identyfikację studenta także poza
murami uczelni. Najważniejsze, aby pamiętać
o jej przedłużeniu na początku każdego
semestru - co należy zrobić w Biurze Obsługi
Studenta. Tam też zgłaszasz jej kradzież,
zaginięcie czy zniszczenie. Legitymacja
uprawnia studentów do zniżek na bilety
komunikacyjne, ale też pozwala na korzystanie
z ulg w miejscach użyteczności publicznej.

LEGITYMACJA STUDENCKA



Bądź aktywny - zadawaj pytania, dociekaj

Korzystaj z zajęć - nie opuszczaj

Naucz się zarządzać swoim czasem

Doskonal umiejętność robienia notatek

Pytaj o feedback

Korzystaj z doświadczenia innych studentów

Nie odrzucaj pomocy. Naucz się też o nią prosić

Studia to przede wszystkim samodzielność 

i odpowiedzialność za swoje decyzje

Świadomie planuj małe kroki związane z karierą –

odwiedź Biuro Karier UAM

01
02
03
04
05
06
07
08

Studia z
sukcesem



Skorzystaj z propozycji Biura Karier: zdobądź
doświadczenie, rozwiń umiejętności, podnieś
kompetencje, zaplanuj ścieżkę kariery.
Uzyskasz wsparcie doradców zawodowych,
znajdziesz oferty pracy, praktyk, staży.
Ponadto biuro organizuje targi pracy,
szkolenia, webinary i spotkania z
pracodawcami.

BIURO KARIER UAM



Jeśli chcesz studiować więcej niż jeden
kierunek lub masz inne ważne powody, możesz
wystąpić do prodziekana ds. studenckich i
kształcenia o zgodę na Indywidualną
Organizację Studiów.

INDYWIDUALNA
ORGANIZACJA STUDIÓW



Wymiana bilateralna oparta jest na dwustronnych
umowach o współpracy pomiędzy UAM a
zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Obecnie to
ponad 330 kierunków na całym świecie.

Wymiana bilateralna
01

To dwie formy wymiany zagranicznej. Są to wyjazdy na
studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12
miesięcy) do 28 państw członkowskich Unii
Europejskiej, a także Macedonii Północnej, Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Serbii.

ERASMUS
02

Program umożliwia roczny wyjazd do innego ośrodka
akademickiego w Polsce. Studenci mają do wyboru ponad 20
uczelni, w których mogą się kształcić. To między innymi szkoły
wyższe w Gdańsku, Warszawie, Kielcach czy Opolu.

MOST
03

Wymiana 
akademicka



Postaw na rozwój

Koła naukowe

Granty

Samorząd

Już na pierwszym roku możesz realizować swój
projekt naukowy. Dzięki statusowi uczelni badawczej
zwiększył się też dostęp studentów do zespołów
grantowych. Zapytaj na wydziale!

Na wydziałach UAM działa łącznie ponad 230 kół
naukowych. Pozwala to na rozwój w wielu
dziedzinach. Skorzystaj z szansy.

Ważne dla rozwoju jest nawiązanie relacji i zdobycie
doświadczenia w działaniach społecznych. Dzięki
działalności w samorządzie możesz realizować swoje
inicjatywy.



Powodzenia!



Centrum
Marketingu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu


