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DZEKANAT WYDZIAŁU FIZYKI 

BIURO OBSŁUGI STUDENTA (BOS) 

 

Biuro Obsługi Studenta (BOS) 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 
61-614 Poznań 
tel. 61 829-5152 
e-mail: dziekfiz@amu.edu.pl 

mgr Joanna Wolak, pokój 12-13/C  

mgr Małgorzata Stankowska, pokój 12-13/C, tel. 61 829-5163 

Aleksandra Kluczyńska, pokój 12-13/C, tel. 61 829-5152 

dr Marian Błaszyk, praktyki studenckie, Archiwum Pracy Dyplomowych - pokój 1/C, tel. 61 829-5153 

mgr Anna Kolańczyk-Marszałek  

Mariola Kmiecik, dydaktyka Katedry Akustyki pok. A/204, tel. 61 829-5124 

 

W sprawach studenckich dla studentów stacjonarnych Dziekanat jest czynny 

Poniedziałek 

Wtorek 

Środa 

Czwartek 

Piątek 

9:00 – 14:00 

9:00 – 16:00 

9:00 – 14:00 

9:00 – 16:00 

9:00 – 14:00 

 

 W sprawach studenckich dla studentów niestacjonarnych Dziekanat jest czynny 

• dla studiów pierwszego stopnia , kier. BIOFIZYKA , specjalność Optyka Okularowa z Optometrią oraz dla studiów 

drugiego stopnia, kierunek OPTOMETRIA 

• dla studiów pierwszego stopnia, kier. PROTETYKA SŁUCHU oraz dla studiów drugiego stopnia, kierunek AKUSTYKA 

dyżury w każdą sobotę zjazdową, w godz. 10:00 - 14:00  

 

BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU (BOW)  

 

Biuro Dziekana 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 
61-614 Poznań  
tel. 61 829-5202 
e-mail: fizyka@amu.edu.pl    

 

mgr Katarzyna Panek, kierownik BOW, pokój 3/C, tel. 61 829-5202        

mgr inż. Karolina Czaronek, Sprawy dydaktyczne, przydział sal, plany zajęć - pokój 5/C, tel. 61 829-5090 

mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak, Erasmus+, pok. 6/D, tel. 61 829-5038 
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DZIEKAN I PRODZIEKANI 

 

Dziekan Wydziału Fizyki  prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski 

tel. 61 829-5150 

e-mail: roman_g@amu.edu.pl 

Prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Sławomir Breiter 

tel. 61 829-5156 

e-mail: breiter@amu.edu.pl 

 

Prodziekan ds. organizacyjno-finansowych  prof. dr hab. Maciej Kozak 

tel. 61 829-5156 

e-mail: mkozak@amu.edu.pl 

 

Prodziekan ds. studenckich ………………………………….. 

tel. 61 829-5151 

 

Dyżury prodziekana ds. studenckich 

 

• wtorek 11:00 – 13:00  

• czwartek 11:00 – 13:00 

 

W sytuacji ograniczenia możliwości przebywania na terenie Wydziału Fizyki, 

dyżur dziekański realizowany jest za pośrednictwem aplikacji MSTeams w 

Zespole „Dyżur dziekański”. Link do zespołu MSTeamas  

 

kod Zespołu „Dyżur dziekański”: b3v2a5y 

 
 

Skutecznym sposobem uzyskania zaproszenia do wejścia na dyżur jest wstawienie zapytania na czacie MSTeams  

 

DYREKTORZY I KIEROWNICY 

 

Dyrektor Instytutu Obserwatorium Astronomiczne 

prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska 

tel. 61 829-2781 

 

Dyrektor Instytutu Spintroniki i Informacji Kwantowej 

Prof. dr hab. Ireneusz Weymann 

email: weymann@amu.edu.pl 

 

Dyrektor Instytutu Fizyki 

Prof. UAM, dr hab. Aneta Woźniak-Braszak 

e-mail: abraszak@amu.edu.pl 

 

Kierownik Katedry Akustyki 

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski 

email: roman.golebiewski@amu.edu.pl 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich 

prof. dr hab. Sławomir Breiter 

Tel.: 61 829-5156 

  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a879f5c2cdf7d4588a5ec947e1f15f5a4%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4e4b7a5-33d7-4145-aa91-e97b1176c7f0&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092
mailto:weymann@amu.edu.pl
mailto:abraszak@amu.edu.pl


KOORDYNATORZY KIERUNKÓW 

Akustyka Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski  (roman_g@amu.edu.pl ) 

Astronomia Dr Justyna Gołębiewska (jg@amu.edu.pl) 

Biofizyka specjalność Biofizyka molekularna Dr Wojciech  Giera  (w_giera@au.edu.pl ) 

Optyka Okularowa z optometrią Dr Zenon Woźniak (asan@amu.edu.pl ) 

Optometria dr Monika Czaińska (czainska@o365.amu.edu.pl ) 

Fizyka Prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak (antwoj@amu.edu.pl ) 

Fizyka medyczna Prof. dr hab. Maciej Kozak (mkozak@amu.edu.pl ) 

Reżyseria dźwięku dr Jan Felcyn (apraton@amu.edu.pl ) 

Technologie Komputerowe dr Sebastian Wołoszczuk (tango@o365.amu.edu.pl ) 

AIR dr inż. Henryk Gierszal (gierszal@amu.edu.pl ) 

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU FIZYKI  UAM 

Przewodniczący Rady Dominik Kaziemko (domkaz5@st.amu.edu.pl ) 

Wiceprzewodnicząca Rady Natalia Siudaj (natsiu1@o365.amu.edu.pl ) 

Sekretarz oraz delegat do Parlamentu Samorządu Studentów w roku 2022 Mariia Dymarchuk (mardym5@st.amu.edu.pl ) 

Członek Rady Julia Pilarczyk (julpil1@st.amu.edu.pl ) 

Pełnomocnik ds. dydaktycznych Dominik Kaziemko (domkaz5@st.amu.edu.pl ) 

 

 

Samorząd Studentów Wydziału Fizyki UAM 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 

61-614 Poznań 

sala nr 9 (przy szklanym łączniku) 

e-mail: fizyka.samorzad@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/RSSWydzialuFizykiUAM 

 

 

KOŁA NAUKOWE  

 

OPIEKUNOWIE: 

Koło Naukowe Optyki i Optometrii - dr Magdalena Grajek (grajek@amu.edu.pl ) 

Studenckie Koło Akustyków "SONIC" - mgr Jakub Bondek (jakub.bondek@amu.edu.pl ) 

Astronomiczne Koło Naukowe - prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow (dimitrov@amu.edu.pl ) 

Studenckie Koło Naukowe Fizyków „FUSION” - dr Magdalena Grajek (grajek@amu.edu.pl ) 

Koło Naukowe Fizyków Medycznych w Radioterapii „RADIUS” - prof. dr hab. Julian Malicki (julian.malicki@wco.pl ) 

Studenckie Koło Naukowe Biofizyków Molekularnych "NEUTRINO" - dr Wojciech Giera (w_giera@amu.edu.pl ) 
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STUDIA NA WYDZIALE FIZYKI 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 

 

3 października 2022 r. Inauguracja roku akademickiego 

4 października 2022 r. Dzień Studenta I roku 

I semestr (zimowy) 

1 października 2022 r. – 2 lutego 2023 r. okres zajęć dydaktycznych 

23 grudnia 2022 r. – 2 stycznia 2023 r. wakacje zimowe 

6 – 19 lutego 2023 r. zimowa sesja egzaminacyjna 

20 – 26 lutego 2023 r. przerwa międzysemestralna 

27 lutego – 5 marca 2023 r. poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna 

II semestr (letni) 

27 lutego – 22 czerwca 2023 r. okres zajęć dydaktycznych 

6 – 11 kwietnia 2023 r. wakacje wiosenne 

26 czerwca – 9 lipca 2023 r. letnia sesja egzaminacyjna 

10 lipca – 31 sierpnia 2023 r. wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia 

terenowe, praktyki zawodowe) 

1 – 17 września 2023 r. poprawkowa letnia sesja egzaminacyjn 

Dni wolne:  

3 października 2022 r. (Inauguracja roku akademickiego),  

4 października 2022 r. (Dzień Studenta I roku),  

31 października 2022 r.,  

2 listopada 2022 r.,  

2 maja 2023 r.,  

10 maja 2023 r. (Dzień Sportu) 

Dni przeznaczone na odrabianie zajęć dydaktycznych: 

3 lutego 2023 r.,  

23 czerwca 2023 r 

Zmiany w planie zajęć: 

1 lutego 2023 r. (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek, 

26 stycznia 2023 r. (czwartek) i 2 lutego 2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek. 

 

PLANY ZAJĘĆ  

Plany dostępne są na stronach Intranetu Uniwersyteckiego  

Wymagane zalogowanie (konto i hasło takie jak do poczty USOS) 

   

 



BIBLIOTEKA WYDZIAŁOWA  

Biblioteka Wydziału Fizyki zawiera bogaty księgozbiór literatury fachowej oraz czasopism naukowych.  

Zespół Biblioteki prowadzi szkolenia biblioteczne, udostępnia zasoby biblioteki i pomaga dotrzeć do trudnodostępnych źródeł 

wiedzy. 

Pomocy w sprawach bibliotecznych szukać można u pani mgr Aleksandry Węclewskiej, kustosz, BIB, (aw@amu.edu.pl ), tel. 

61 829 5246 (http://librafa.home.amu.edu.pl/) 

 

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 http://swfis.amu.edu.pl/  

Studenci Wydziału Fizyki realizują zajęcia Wychowania Fizycznego pod okiem trenerów ze Studium Wychowania Fizycznego.  

Na pytania dotyczące WF odpowie Pani mgr Katarzyna Magdziak (katarzyna.magdziak@amu.edu.pl) 

STUDIUM JĘZYKOWE  

http://sj.amu.edu.pl/ 

Studium Językowe UAM prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych oraz przeprowadzania egzaminów z 

języków obcych dla studentów naszego Wydziału 

Informacji o dotyczących nauki języków obcych, rejestracji na egzaminy udzieli Pani mgr Emilia Dopierała-Golinska z 

Zespołu Języka Angielskiego (emiliadg@o365.amu.edu.pl  ) 

 

ERASMUS + 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH WYJAZDU ZAGRANICĘ  

(https://www.fizyka.amu.edu.pl/studenci/mobilnosc-studentow ) 

Program Erasmus został ustanowiony w 1987 r. jako europejski program wyjazdów stypendialnych dla studentów. W 

pierwszym roku istnienia Erasmusa wzięło w nim udział 3244 europejskich studentów. Obecnie każdego roku z 

wyjazdów korzysta ponad 150 tys. stypendystów.  

W ramach programu Erasmus+ Wydział Fizyki oferuje kilkudziesięciu studentom możliwość wyjazdów stypendialnych 

do kilkunastu państw i podjęcie studiów na ponad 30 uniwersytetach i innych typach uczelni wyższych. Wyjazd 

może trwać jeden lub dwa semestry. Studenci uzyskują stypendium na pokrycie różnicy kosztów studiowania 

(wysokość stypendium zależy od kraju pobytu). Okres studiów spędzony na partnerskiej uczelni zaliczany jest do 

okresu studiów na Wydziale Fizyki.  

W ramach programu Erasmus+ można również wyjechać na praktyki (maksymalny okres praktyki 90 dni).  

O udział w programie mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów niezależnie od trybu studiów (studia 

dzienne lub zaoczne). W programie można wziąć udział tylko raz.  

Strona Narodowej Agencji Erasmus:   https://erasmusplus.org.pl/  

Erasmus+ na UAM:   http://www.erasmus.amu.edu.pl  

Administrator Programu Erasmus+ na Wydziale Fizyki:  

mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak, pok. 6/D, tel. 61 829-5038) 

mailto:aw@amu.edu.pl
http://swfis.amu.edu.pl/
mailto:katarzyna.magdziak@amu.edu.pl
http://sj.amu.edu.pl/
mailto:emiliadg@o365.amu.edu.pl
https://www.fizyka.amu.edu.pl/studenci/mobilnosc-studentow
https://erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmus.amu.edu.pl/
mailto:agabob@amu.edu.pl?subject=erasmus


 

USOS  

Jeśli masz problem dotyczący rejestracji do grup – zgłoś się do Koordynatora USOS na Wydziale Fizyki:  

dr Tomasz Kopyciuk, kopyciuk@amu.edu.pl, pok. 110 Zakład Elektroniki Kwantowej, (w przypadku kontaktu mailowego 

koniecznie podaj swoje pełne dane: imię, nazwisko, numer indeksu oraz program (kierunek) i rok studiów) 

 

REGULAMIN STUDIÓW  

Regulamin studiów to obowiązkowa lektura dla każdego studenta UAM. (Regulamin studiów | Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl))[ https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow] 

W regulaminie odnaleźć można wszystkie niezbędne informacje odnośnie przebiegu studiów (m.in. organizację roku 

akademickiego, zbór praw i obowiązków każdego studenta, wytyczne na temat zaliczeń i egzaminów, jak również pracy oraz 

egzaminu dyplomowego). 

UNIWERSYTECKI PRZEWODNIK STUDENTA 

Przewodnik studenta | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl) 

   

mailto:kopyciuk@amu.edu.pl
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow
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ELEKTRONICZNY INDEKS – PROCEDURA ZDOBYWANIA OCENY  

1. Na naszym Wydziale obowiązuje tzw. elektroniczny indeks. Oznacza to, że student nie otrzymuje indeksu 

zmaterializowanego (w postaci tradycyjnej książeczki). Oceny są wpisywane przez wykładowców do protokołów 

elektronicznych i trafiają na konto studenta w systemie USOS.  

2. O ocenie z zaliczenia i egzaminu ustnego prowadzący zajęcia powiadamia studenta natychmiast po zakończeniu 

zaliczenia/egzaminu. Ocena ta powinna być wprowadzona do systemu USOS nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

zaliczenia/egzaminu.  

3. Oceny z zaliczeń/egzaminów pisemnych powinny być wprowadzone do systemu USOS niezwłocznie po ocenieniu 

prac pisemnych, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu.  

4. W przypadku modułów (przedmiotów), dla których warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie innych 

zajęć z tego modułu oceny z zaliczeń powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później niż 3 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu z tego przedmiotu.  

5. Obowiązki studenta wynikające z prowadzenia elektronicznego systemu dokumentowania przebiegu studiów:  

▪ posiadanie aktywnego konta na serwerze UAM umożliwiającego dostęp do systemu USOS,  

▪ dokonywanie samodzielnej rejestracji na poszczególne zajęcia w systemie USOS, jeżeli wymaga tego wydział lub 

inna jednostka prowadząca zajęcia,  

▪ sprawdzanie ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na swoim koncie w systemie USOS,  

▪ zgłaszanie prowadzącemu zajęcia, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu/zaliczenia, 

ewentualnych rozbieżności pomiędzy oceną ogłoszoną a oceną wpisaną do systemu USOS,  

▪ informowanie pełnomocnika ds. swojego kierunku (koordynatora) lub dziekana ds. studenckich o fakcie 

niewprowadzenia oceny przez prowadzącego zajęcia do systemu USOS w wymaganym terminie.  

SYSTEMY INFORMATYCZNE UAM 

Skarbnicą wiedzy o systemach informatycznych UAM, przewodnikiem i źródłem kursów obsługi oprogramowania 

wykorzystywanego w kształceniu zdalnym jest Intranet studenta: https://uam.sharepoint.com/sites/intranetstudenta  

 

https://uam.sharepoint.com/sites/intranetstudenta


Zalogować się do Intranetu studenta można korzystając ze studenckiego konta Microsoft - usługa Office 365. 

Aby zalogować się po raz pierwszy do usługi Microsoft Office 365, należy: 

1. zalogować się na stronie https://panel.amu.edu.pl  

2. Jako loginu należy użyć pierwszego członu swojego adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail to 

ab12345@st.amu.edu.pl, to na stronie https://panel.amu.edu.pl należy się zalogować jako ab12345. 

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie: https://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm  

Poczta studencka w domenie st.amu.edu.pl – Poczta  

USOSweb – https://usosweb.amu.edu.pl  

HASŁO  

1. Obowiązuje jedno wspólne hasło do wszystkich usług na UAM (USOSweb, poczta studencka, sieć eduroam).  

2. Hasło można zmienić na stronie https://panel.amu.edu.pl  

3. Studenci rozpoczynający po raz pierwszy studia na UAM posiadają hasło takie, jakie podali w systemie Internetowej 

Rekrutacji.  

UWAGA! Wyjątek stanowią studenci, którzy zostali już kiedyś przyjęci na studia na UAM - osoby te posiadają już konto, do którego może obowiązywać inne hasło. 

W przypadku zapomnienia tego hasła można je zmienić w systemie Internetowej Rekrutacji https://rejestracja.amu.edu.pl/ (należy uważnie przeczytać informację 

po zalogowaniu do systemu IR).  

POCZTA STUDENCKA W DOMENIE ST.AMU.EDU.PL  

Każdy student ma obowiązek zapoznawania się z informacjami przesyłanymi na Jego konto studenckiej poczty email.  

 

! Proszę pamiętać, że korespondencja urzędowa, wnioski, formularze i podania będą honorowane przez BOS (Biuro 

Obsługi Studenta) wyłącznie jeśli zostaną przesłane z konta studenckiego. 

 

USOSWEB  

System USOSweb jest aplikacją internetową dostępną na stronie https://usosweb.amu.edu.pl  

Do zalogowania potrzebne są:  

▪ login – PESEL,  

▪ hasło – wspólne hasło do usług UAM (USOSweb, poczta studencka, sieć eduroam)  

 

W systemie USOSweb zapisywane są informacje takie jak:  

▪ programy studiów realizowane przez studenta  

▪ przedmioty realizowane przez studenta i grupy zajęciowe, do których jest zapisany  

▪ oceny z zaliczeń i egzaminów  

▪ zaliczenia poszczególnych etapów (semestrów, lat) studiów, urlopy, skreślenia  

▪ płatności – należności i wpłaty, indywidualne numery kont bankowych.  

https://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm
https://amu.edu.pl/studenci/usos-i-poczta
https://usosweb.amu.edu.pl/
https://panel.amu.edu.pl/
https://usosweb.amu.edu.pl/


 

1. Obowiązkiem studenta jest rejestrowanie się na zajęcia oraz dokonywanie innych czynności w systemie USOSweb 

zgodnie z ogłoszeniami i instrukcjami pojawiającymi się na stronie www Wydziału Fizyki oraz przesyłanymi drogą 

mailową na konta poczty studenckiej.  

2. Obowiązkiem studenta jest także kontrolowanie poprawności i kompletności informacji zgromadzonych na jego 

indywidualnym koncie w systemie USOSweb. Wszelkie niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać w Dziekanacie.  

3. Każdy student ma obowiązek bieżącego kontrolowania wpisywanych do systemu wyników zaliczeń i egzaminów. 

Wszelkie rozbieżności między oceną ogłoszoną a oceną wpisaną do systemu USOS należy zgłaszać wykładowcy w 

terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu/zaliczenia.  

REJESTRACJA W USOSWEB NA ZAJĘCIA  

 Logowanie do USOSWeb 

 

 

Jeśli nie znasz swojego hasła - zgłoś się do pok. 14 w Dziekanacie od pon. do pt. w godz. 9.00-15.00. 

 

Jeśli masz problem dotyczący rejestracji do grup – zgłoś się do Koordynatora USOS na Wydziale Fizyki:  

dr Tomasz Kopyciuk, kopyciuk@amu.edu.pl, pok. 110 Zakład Elektroniki Kwantowej, (w przypadku kontaktu mailowego 

koniecznie podaj swoje pełne dane: imię, nazwisko, numer indeksu oraz program (kierunek) i rok studiów). 

 

mailto:kopyciuk@amu.edu.pl


 

 

Na czarnym pasku menu USOSWeb kliknij DLA STUDENTÓW  

 

 

 

Wybierz opcję Rejestracja 

 

 

 

W kalendarzu rejestracji zobaczysz wszystkie rejestracje, do których masz dostęp.  

(Nie wszystkie przedmioty, na które musisz się zarejestrować, znajdują się w tej samej rejestracji  

Przy wybranej rejestracji kliknij Przejdź do rejestracji 

 



 

 

 

 

Aby zarejestrować się do grupy zajęciowej, kliknij ikonę koszyka z zieloną strzałką  

Jeżeli zajęcia przedmiotu mają więcej niż 1 grupę pojawi się ekran wyboru grupy 

 



 

 

 

Podpinanie przedmiotów 

Mechanizm podpinania przedmiotów w systemie USOS jest potrzebny m.in. z uwagi na to, że:  

wielu studentów realizuje na UAM równolegle więcej niż jeden kierunek (program) studiów  

niektórzy studenci realizują przedmioty dodatkowe na innych wydziałach  

studenci powtarzający przedmiot lub zaliczający różnice programowe dołączają do zajęć z innym kierunkiem  

 

Przedmiot musi być prawidłowo podpięty, aby system mógł wygenerować takie dokumenty jak karty okresowych 
osiągnięć studenta czy też suplement do dyplomu. 

 

 

Na ekranie pojawi się lista przedmiotów, na które jesteś zarejestrowany.  

 

 

Aby podpiąć wybrany przedmiot kliknij po jego prawej stronie DODAJ PODPIĘCIE (1) 



 

 

Następnie wybierz program, w ramach którego zaliczany jest przedmiot – czyli program, pod który ma zostać podpięty (2).  

W kolejnym kroku zaznacz pole „Chcę podpiąć pod konkretny etap tego programu” (3) i wybierz etap (4) (czyli semestr lub 

rok) w ramach którego przedmiot jest zaliczany.  

Podpinanie należy zatwierdzić przyciskiem PODEPNIJ (5). 

 

W przypadku przedmiotów zaliczanych jako warunek z poprzednich lat należy je podpiąć pod etap, na którym powinny być one 

zdane zgodnie z programem studiów." 

 

Możesz również skorzystać z opcji zbiorczego podpinania przedmiotów – w tym celu zaznacz (6) wybrane przedmioty, które 

mają być podpięte pod ten sam program/etap, a następnie kliknij ZBIORCZE PODPIĘCIE (7) i wykonaj kroki 2, (3, 4), 5. 

 

SIEĆ EDUROAM  

1. Każdy student ma dostęp do sieci eduroam, za pośrednictwem której można połączyć się z Internetem w obiektach 

UAM.  

2. Aby korzystać z sieci wymagane jest zainstalowanie certyfikatu, skonfigurowanie połączenia sieciowego oraz 

podanie loginu i hasła:  

3. Login – loginem do sieci eduroam jest adres email poczty studenckiej (w postaci „login@st.amu.edu.pl”)  

4. Hasło – hasło do eduroam jest takie samo jak do poczty studenckiej i USOSweb  

 

Certyfikat oraz instrukcje konfiguracji komputera znajdują się na stronie http://eduroam.amu.edu.pl/ 

  

http://eduroam.amu.edu.pl/


 

POMOC MATERIALNA  

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną maja wszyscy studenci niezależnie od trybu studiów.  

2. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.  

3. Formy pomocy materialnej – o co może ubiegać się student?  

▪ stypendium socjalne – student może otrzymać je tylko na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru,  

▪ podwyższenie stypendium socjalnego – o zasadach przyznawania podwyższeń decyduje Wydziałowa Komisja 

Ekonomiczna; podwyższenie przysługuje studentom osiągającym najniższe dochody oraz studentom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkałym poza siedziba Uczelni. Student może otrzymać stypendium o 

zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym, jeśli codzienny dojazd z miejsca 

stałego zamieszkania do Uczelni w znacznym stopniu utrudnia mu studiowanie, 

▪ stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest z tytułu niepełnosprawności 

potwierdzonej przez właściwy organ. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych i właściwe orzeczenie (nie dołączamy zaświadczeń o dochodach). Stypendium to można 

pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Wygaśnięcie ważności orzeczenia jest równoznaczne z wygaśnięciem 

prawa do otrzymywania świadczenia. Stypendium to przyznawane jest na rok akademicki (9 miesięcy), ale na czas nie 

dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia.  

▪ stypendium rektora dla najlepszych studentów – zgodnie z ustawą, może je otrzymywać student, który uzyskał za 

poprzedni rok studiów „wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 

sportowe w współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”. Stypendium rektora może otrzymywać 

maksymalnie 10% studentów każdego kierunku. Przyznawane jest na wniosek zainteresowanego. Można je otrzymać 

tylko na jednym kierunku i nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 

student ukończy studia I stopnia i kontynuuje naukę w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, jednakże 

nie dłużej niż przez okres 3 lat. Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego i wypłacane od 

października do czerwca. Stypendium to jest nowym świadczeniem pomocy materialnej i dlatego system składania, 

dokumentowania i rozpatrywania wniosków zostanie określony w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów 

UAM nad którym trwają prace. O szczegółach studenci zostaną poinformowani po podpisaniu Regulaminu przez 

rektora i Parlament Samorządu Studenckiego.  

▪ zapomoga – może ją otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

Prośbę o zapomogę należy złożyć do Prodziekana ds. studenckich. Wniosek musi być udokumentowany.  

▪ zakwaterowanie w Domu Studenckim.   

 

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie 

  

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie


 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

WPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

Wydziałowa Koordynatorka ds. współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia 

Psychicznego UAM 

i z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami 

 

dr Monika Makrocka-Rydzyk 

Zakład Fizyki Biomedycznej 

tel. 61 829 52 38 

e-mail: mrydzyk@amu.edu.pl 

 

BIURO WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI   

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami 

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114 oraz 100B 

e-mail: bon@amu.edu.pl 

tel.: 61 829 20 55 

kontakt dla osób posługujących się językiem migowym: http://uam.jns.pl/ 

Kompleksowa pomoc osobom z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi ze stanu zdrowia (m.in. z 

niepełnosprawności) 

• Racjonalne dostosowania procesu kształcenia 

• Asystent studenta z niepełnosprawnością 

• Transport na zajęcia dydaktyczne 

• Lektoraty dla studentów o dodatkowych potrzebach edukacyjnych 

Wsparcie w różnych zakresach i obszarach związanych ze studiowaniem  

udzielane jest na wniosek zainteresowanej osoby.  

Więcej informacji dotyczących oferty i działania Biura znajduje się na stronie: 

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami 

PORADNIA ROZWOJU  I WSPARCIA PSYCHICZNEGO 

Poradnia oferuje pomoc psychologiczną krótkoterminową dla studentów oraz pracowników Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu.  

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego pomaga w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu, m. in.: 

• adaptacji do nowego środowiska uczelnianego, 

• trudnych relacjach z innymi,  problemach osobistych i rodzinnych, 

• odnalezieniu się w nowej grupie, 

• kryzysach egzystencjalnych. 

 

Poradnia przyjmuje osoby wcześniej zapisane. Na konsultację można umówić się telefonicznie pod nr 61 829 24 94 lub 539 

026 422 w następujących terminach: 

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00-12:30  

środy w godz. 10:30-14:30  

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami
mailto:bon@amu.edu.pl
http://uam.jns.pl/
https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

