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BIURO OBSŁUGI  
STUDENTÓW

KILKA SŁÓW O NAS
Jeżeli Poradnik Ci nie pomoże, u nas dowiesz 
się „prawie” wszystkiego. 
Poza tym: 

 ▶ złożysz wniosek m.in. w sprawie:
• przyznania urlopu;
• indywidualnej organizacji studiów;
• powtórzenia przedmiotu;
• powtórzenia semestru itp.;

 ▶ przedłużysz ważność legitymacji 
studenckiej;

 ▶ otrzymasz zaświadczenie potwierdzające 
Twój status jako studenta;

 ▶ odbierzesz dyplom ukończenia studiów.

PRACUJEMY DLA CIEBIE:
 ▶ od poniedziałku do piątku  

od 7.30 do 15.30;
 ▶ w soboty w dniach zjazdów  

od 9.00 do 12.00,

OBSŁUŻYMY CIĘ TYLKO:
 ▶ w każdy poniedziałek, środę i piątek  

od 7.30 do 15.30; 
 ▶ w soboty w dniach zjazdów  

od 9.00 do 12.00.

PROSIMY!!!
Uszanuj naszą pracę we wtorki i czwartki – 

nie pukaj, nie stukaj – nie otworzymy. 
Jeżeli możesz, również nie dzwoń. Te dwa dni 
(dla Ciebie być może aż dwa, dla nas niestety 
tylko dwa) są również ważne i dla Ciebie, żeby:

 ▶ założyć teczkę, w której gromadzona 
będzie dokumentacja z przebiegu Twoich 
studiów;

 ▶ zaliczyć Ci semestr i zarejestrować na kolejny;
 ▶ na czas opisać Twój wniosek;
 ▶ przygotować zaświadczenie, o które prosisz;
 ▶ przygotować dokumenty dla Twoich 

starszych kolegów, którzy właśnie są o krok 
od ukończenia studiów;

 ▶ przygotować dokumenty dla szczęśliwców 
po egzaminie dyplomowym.

KONTAKT Z NAMI:
Przede wszystkim przed skontaktowaniem 
się z nami koniecznie sprawdź godziny 
naszej pracy i to, która z Nas obsługuje Twój 
kierunek i rok studiów – zdecydowanie ułatwi 
Ci to załatwianie spraw.

tel. 261 518 811, 261 518 269
budynek: 3D pokój 112 i 120
e-mail: bos@law.mil.pl

czyli nie taki diabeł straszny

Słowo o nas

ale
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY BUDYNEK – NAZWA

MAŁY PRZEWODNIK
PO LAW

Jak się nie zgubić...
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 ▶ BOS – Biuro Obsługi Studentów;
 ▶ Dziekan – kieruje Wydziałem 

i odpowiada m.in. za kształcenie 
studentów na kierunkach realizowanych 
w danym Wydziale;

 ▶ Dyrektor Instytutu – kieruje Instytutem 
i odpowiada m.in. za kształcenie 
studentów na kierunkach realizowanych 
w Instytucie;

 ▶ Kierownik przedmiotu – osoba 
odpowiedzialna za protokół zaliczenia 
przedmiotu, często jest to osoba 
prowadząca zajęcia;

 ▶ Wirtualny Dziekanat – Twój indeks 
prowadzony w wersji elektronicznej, 
w systemie elektronicznym, potocznie 
zwanym VERBIS. Ponadto miejsce, 
w którym umieszczamy najważniejsze 
ogłoszenia i komunikaty, sprawdzisz 
tam również plan zajęć czy numer 
konta, na które należy uiścić opłatę 
np. za legitymację czy za kształcenie 
tzw. czesne. Za pomocą Wirtualnego 
Dziekanatu możemy również wysyłać  
do Ciebie wiadomości;

MINISŁOWNIK

W gąszczu definicji

 ▶ Repozytorium dokumentów dla 
studentów – miejsce na dysku Google, 
w którym znajdziesz najważniejsze 
akty prawne (m.in. Regulaminy), wzory 
wniosków. Korzystanie z zasobów dysku 
jest bardzo proste – wystarczy zalogować 
się na własne konto pocztowe założone 
w domenie Uczelni.
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REGULAMIN 
STUDIÓW

Regulamin studiów znajdziesz na stronie 
naszej Uczelni oraz w Repozytorium 
dokumentów dla studentów.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 
nabędziesz z dniem złożenia ślubowania. 
Nie złożysz ślubowania – nie będziesz 
studentem. Na złożenie dokumentu masz 
czas najpóźniej do 31 października w roku, 
w którym zostałeś przyjęty na studia, 
w przypadku przyjęcia na semestr zimowy. 
Natomiast w przypadku przyjęcia na 
semestr letni masz czas do 31 marca w roku, 
w którym zostałeś przyjęty.

Prawa i obowiązki studenta znajdziesz 
w rozdziale 2 Regulaminu studiów § 9 oraz 10.

Jednym z Twoich podstawowych 
obowiązków jest postępowanie zgodnie 
z treścią ślubowania oraz przestrzeganie 
postanowień Statutu, Regulaminu studiów 
oraz innych przepisów obowiązujących 
w Uczelni.

PAMIĘTAJ 
Nieznajomość postanowień Regulaminu 
studiów lub innych przepisów 
obowiązujących w Uczelni podanych 
do wiadomości publicznej (m.in. 
w Repozytorium dokumentów dla 
studentów) nie stanowi usprawiedliwienia 
dla postępowania niezgodnego 
z obowiązującymi przepisami.

Co musisz wiedzieć
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STUDIA
W Uczelni prowadzone są studia pierwszego 
stopnia, studia drugiego stopnia oraz 
jednolite studia magisterskie.

 ▶ studia pierwszego stopnia – licencjackie 
trwają 6 semestrów; 

 ▶ studia pierwszego stopnia – inżynierskie 
trwają 7 semestrów;

 ▶ studia drugiego stopnia – magisterskie 
trwają od 3 do 4 semestrów;

 ▶ jednolite studia magisterskie trwają  
10 semestrów.

PUNKTY ECTS
Każdy przedmiot/forma jego realizacji ma 
swoją wagę, którą nazywamy punktami 
ECTS. Musisz uzyskać w ciągu:

 ▶ 3 lat studiów licencjackich – co najmniej 
180 punktów ECTS;

 ▶ 4 lat studiów inżynierskich – co najmniej 
210 punktów ECTS;

 ▶ 5 lat jednolitych studiów magisterskich – 
co najmniej 300 punktów ECTS,

czyli min. 30 ECTS w semestrze.

Przedmiot składa się z jednej bądź kilku 
form realizacji, w szczególności takich jak:

 ▶ wykłady;
 ▶ ćwiczenia;
 ▶ ćwiczenia laboratoryjne;
 ▶ seminaria;
 ▶ projekty;
 ▶ praktyki.

Zaliczeniowym okresem studiów w Uczelni 
jest semestr studiów.

Rejestracja (wpisanie) na kolejny semestr 
może być:

 ▶ bezwarunkowa – jeśli spełnisz wszystkie 
wymagania objęte programem studiów 
do bieżącego semestru włącznie, 
w tym uzyskasz zaliczenie wszystkich 
wymaganych form realizacji przedmiotu, 
oraz uzyskasz wymaganą liczbę  
punktów ECTS;

 ▶ warunkowa – jeśli nie spełniłeś 
powyższych warunków, ale uzyskałeś 
minimalną liczbę punktów ECTS 
określoną przez dziekana albo dyrektora 
instytutu.

Więcej o rejestracji warunkowej  
(tzw. wpis warunkowy):
Przed rozpoczęciem roku akademickiego 
dziekan albo dyrektor instytutu określają 
m.in. minimalną liczbę punktów ECTS, 
którą musisz uzyskać. żeby przejść na 
kolejny semestr.  
Załóżmy, że w semestrze przypisane 
jest 30 obowiązkowych punktów ECTS, 
ale dziekan/dyrektor instytutu uznali, 
że wyjątkowo w tym semestrze możesz 
mieć uzyskane tylko 20 punktów ECTS 
z tych 30 obowiązkowych. Oznacza to, 
że przechodzisz na kolejny semestr, ale 
z deficytem punktowym, a w kolejnym 
semestrze musisz uzupełnić te brakujące 
ECTS. Zyskałeś więc kolejny termin na 
zaliczenie przedmiotu bądź poszczególnych 
jego form.
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A co jeśli nie uda Ci się uzupełnić brakujących 
ECTS w kolejnym semestrze? 
Wtedy, o ile mieścisz się w kolejnym 
deficycie punktowym określonym przez 
dziekana/dyrektora instytutu, możesz 
napisać wniosek do Prorektora  
ds. studenckich z prośbą o powtórzenie 
przedmiotu bądź jego formy realizacji.

WAŻNE! 
Deficyty punktowe są ustalane 
indywidualnie na poszczególnych 
kierunkach studiów. Dziekan może ustalić 
w danym semestrze deficyt 10 pkt ECTS, 
a dyrektor instytutu już tylko 5 pkt ECTS.

A co jeśli i w ramach powtórzenia 
przedmiotu nie udało Ci się zaliczyć 
przedmiotu bądź jego formy realizacji? 
Wówczas pozostaje już tylko prośba do 
Prorektora ds. studenckich o skierowanie 
na powtarzanie semestru, ale to dotyczy już 
tylko studentów studiów cywilnych.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń 
wszystkich form realizacji przedmiotów 
objętych programem studiów upływa:

 ▶ w semestrze zimowym 
do dnia poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia rejestracji na semestr letni;

 ▶ w semestrze letnim do 25 września.

UWAGA!
To, że decyzję o powtarzaniu przedmiotu  
czy semestru podejmuje Prorektor  
ds. studenckich, nie oznacza, że wniosek 
składasz osobiście u Prorektora ds. studenckich. 

Taki wniosek składasz u Nas – w BOS.  
Do Prorektora ds. studenckich 
Twój wniosek trafi dopiero, gdy go 
zarejestrujemy i opiszemy.

Szczegóły rejestracji na kolejny semestr 
znajdziesz w § 31 Regulaminu studiów.

Co, jeśli jesteś np. chory i nie możesz 
przystąpić do zaliczenia bądź egzaminu?

 ▶ przede wszystkim swoją nieobecność 
powinieneś usprawiedliwić u kierownika 
przedmiotu (prowadzący zajęcia). Masz  
na to 5 dni roboczych od ustania 
przyczyny nieobecności;

 ▶ usprawiedliwienie nieobecności 
przywraca termin, na którym byłeś 
nieobecny;

 ▶ nieusprawiedliwienie nieobecności 
powoduje utratę terminu;

 ▶ nieusprawiedliwiona nieobecność 
podczas wszystkich wyznaczonych 
terminów zaliczenia lub egzaminów, 
skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej z danej formy 
przedmiotu.

Kiedy masz problem, natłok obowiązków:
 ▶ możesz wnioskować o urlop od zajęć 

(tzw. urlop dziekański), ale nie do 
dziekana, tylko do Prorektora ds. 
studenckich;

 ▶ możesz również ubiegać się 
o indywidualną organizację studiów 
(IOS) – wniosek o taki tryb studiowania 
kierujesz do Prorektora ds. studenckich, 
a składasz u Nas w terminie 14 dni przed 
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rozpoczęciem semestru lub niezwłocznie 
po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej 
wniosek, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od daty jej wystąpienia. Wniosek 
powinien zawierać harmonogram 
i sposób realizacji obowiązków 
dydaktycznych.

Pamiętaj również, że:
 ▶ Twój rocznik ma przydzielonego opiekuna 

roku, który pomoże Ci odnaleźć się 
w nowej, akademickiej rzeczywistości, 
podpowie, jak zrozumieć zapisy 
Regulaminu studiów, jaki wniosek, 
w jakiej sprawie i do kogo należy złożyć;

 ▶ Twój rocznik ma również starostę roku, 
a grupa starostę grupy – to właśnie 
te osoby w imieniu Twoim i Twoich 
Kolegów m.in. ustalają istotne sprawy 
z prowadzącymi zajęcia czy przedkładają 
w BOS Twoją legitymację do przedłużenia 
terminu ważności;

 ▶ nieobecność na zajęciach 
usprawiedliwiasz osobiście 
u prowadzącego zajęcia ustnie lub 
przedkładając odpowiednie dokumenty 
uzasadniające nieobecność;

 ▶ żeby usprawiedliwić nieobecność na 
zaliczeniu lub egzaminie, musisz złożyć 
wniosek do kierownika przedmiotu – 
masz na to 5 dni roboczych;

 ▶ możesz również u dziekana albo dyrektora 
instytutu ubiegać się o przeprowadzenie 
komisyjnej weryfikacji efektów uczenia się 
(egzamin komisyjny).

Musisz również wiedzieć, że:
Gdy zbliża się sesja: 

 ▶ zapoznaj się z harmonogramem 
egzaminów dostępnym w Wirtualnym 
Dziekanacie;

 ▶ pamiętaj, że przed przystąpieniem do 
egzaminu musisz zaliczyć pozostałe 
formy realizacji tego przedmiotu. 

Gdy zaliczysz już wszystkie przedmioty 
przypisane do danego semestru studiów: 

 ▶ sprawdź, czy wszystkie oceny zostały 
poprawnie wpisane do Twojego 
elektronicznego indeksu w Wirtualnym 
Dziekanacie.

Odpocznij – przed Tobą kolejny semestr!!! 

Udało się, już prawie dotarłeś do mety –
egzamin dyplomowy, ale najpierw:

 ▶ musisz dokonać wyboru tematu pracy 
dyplomowej najpóźniej na semestr przed 
planowanym terminem ukończenia 
studiów;

 ▶ tematy prac dyplomowych znajdziesz 
w Repozytorium dokumentów dla 
studentów;

 ▶ zatwierdzoną przez promotora pracę 
dyplomową musisz złożyć do BOS 
w ogłoszonym publicznie terminie 
ustalonym przez dziekana albo dyrektora 
instytutu.

Promotor przyjął pracę. Jeszcze tylko 
przebrnij przez:

 ▶ ASAP;
 ▶ Recenzenta;
 ▶ Komisję Egzaminacyjną.

Daj nam teraz szansę na sporządzenie 

wymarzonego dyplomu :)

Uffff….
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OBYCIE UMILA ŻYCIE 
Savoir-vivre Studenta

PAMIĘTAJ:
 ▶ często kontakt z prowadzącym zajęcia 

odbywa się za pomocą poczty e-mail. 
Nie należy jednak pisać e-maili z błahymi 
problemami, a sprawy grupowe powinien 
załatwiać starosta grupy lub roku;

 ▶ w e-mailach używaj zwrotów 
grzecznościowych: „Szanowny 
Pan Profesor”, „Szanowna Pani 
Doktor”, „Szanowny Pan Magister”. 
Niedopuszczalne jest rozpoczynanie 
wiadomości od „Cześć” lub „Witam”;

 ▶ jeżeli piszesz wiadomość do osoby 
funkcyjnej, zwracaj się do niej zgodnie 
z pełnioną funkcją np.: „Panie Rektorze”, 
„Panie Dziekanie”, „Panie Dyrektorze”;  
do Prorektora „Panie Rektorze”,  
„Pani Rektor”;

 ▶ pisząc wiadomości e-mail, należy 
korzystać wyłącznie z poczty 
zarejestrowanej w domenie Uczelni;

 ▶ każdy e-mail podpisuj imieniem 
i nazwiskiem, podając rok studiów 
(semestr), kierunek studiów, specjalność, 
nazwę grupy;

 ▶ e-mail powinien być krótki i konkretny.

Ważne akty prawne, z którymi powinieneś 
się zapoznać, znajdziesz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Uczelni, na stronie 
internetowej Uczelni oraz w Repozytorium 
dokumentów dla studentów.
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PISANIE WNIOSKU
Garść dobrych rad

Pisząc wniosek, pamiętaj przede wszystkim, 
że jest on dokumentem. Po rozpatrzeniu 
zostanie zarchiwizowany w Twojej teczce. 
Ważne jest więc, aby jego treść i forma nie 
kompromitowały Ciebie. 

Każdy wniosek powinien zawierać: 
dane adresata: funkcja, tytuł, imię 
i nazwisko, dane nadawcy, datę 
i miejsce, własnoręczny, czytelny podpis, 
odpowiednie formy językowe, zwroty 
grzecznościowe. Nie może zawierać 
błędów ortograficznych, interpunkcyjnych 
i merytorycznych. 

Życzymy miłego studiowania :)
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