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w trosce 

o studentów :)

PORADNIK BIURA 
OBSŁUGI STUDENTÓW  

jak przejść przez trudy 
życia studenckiego
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ź od poniedziałku do piątku 
od 7.30 do 15.30; 

PRACUJEMY DLA CIEBIE:

–  przyznania urlopu;

KILKA SŁÓW O NAS  

Jeżeli Nasz Przewodnik Ci nie pomoże, u nas 
dowiesz się „prawie” wszystkiego. 

–  zmiany kierunku, formy studiów;

ź przedłużysz ważność legitymacji 
studenckiej;

Poza tym: 

–  indywidualnej organizacji studiów;

ź złożysz wniosek między innymi 
w sprawie:

–  powtórzenia semestru;

–  warunkowego wpisu na kolejny semestr;

ź odbierzesz dyplom ukończenia studiów.

ź w soboty – w dniach zjazdów 
od 9.00 do 12.00.

ź w soboty – w dniach zjazdów 
od 9.00 do 12.00,

ź w każdy poniedziałek, środę i piątek 
od 7.30 do 15.30; 

obsłużymy Cię tylko:

ź przygotować zaświadczenie, o które 
prosisz;

ź przygotować dokumenty dla szczęśliwców 
po egzaminie dyplomowym;

ź na czas opisać Twój wniosek;

ź założyć dokumentację Twoim młodszym 
kolegom.

ź przygotować dokumenty dla Twoich 
starszych kolegów, którzy właśnie są o krok 
od ukończenia studiów (a może to Ty 
jesteś tym szczęśliwcem);

ź zaliczyć Ci semestr i zarejestrować na 
kolejny;

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 dla Ciebie ważne, żeby m.in.:

BIURO OBSŁUGI 
STUDENTÓW 

czyli nie taki diabeł st
raszny 

budynek: 3D pokój 112 i 120

e-mail: bos@law.mil.pl

tel. 261 518 811, 261 518 269

Przede wszystkim dowiedz się, która z Nas 
obsługuje Twój kierunek i rok studiów – 
zdecydowanie ułatwi Ci to załatwianie spraw.

KONTAKT Z NAMI

ale

Słowo o nas

4



ź BOS – Biuro Obsługi Studentów;

SŁOWNICZEK:

ź Dydaktyczna jednostka 
organizacyjna prowadząca kierunek 
studiów – Wydział Lotnictwa 
w przypadku kierunku Lotnictwo 
i kosmonautyka, Wydział 
Bezpieczeństwa Lotniczego 
w przypadku kierunku Bezpieczeństwo 
narodowe, Instytut Nawigacji 
w przypadku kierunku Nawigacja, 
Katedra Logistyki w przypadku 
kierunku Logistyka;

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

ź Kierownik dydaktycznej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej kierunek 
studiów – Dziekan w przypadku 
kierunku Lotnictwo i kosmonautyka 
oraz Bezpieczeństwo narodowe, 
Dyrektor w przypadku kierunku 
Nawigacja i Kierownik Katedry 
w przypadku kierunku Logistyka;

REGULAMIN      
STUDIÓW 

Co musisz wiedzieć
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ź Wirtualny Dziekanat – Twój indeks 
prowadzony w wersji elektronicznej, 
w systemie potocznie zwanym 
VERBIS, ponadto miejsce, w którym 
umieszczamy najważniejsze 
ogłoszenia, za pomocą Wirtualnego 
Dziekanatu możemy również 
wysyłać do Ciebie wiadomości;

ź Repozytorium dokumentów dla 
studentów – miejsce na dysku 
Google, w którym znajdziesz 
najważniejsze akty prawne, wzory 
wniosków. Korzystanie z zasobów 
dysku jest bardzo proste – wystarczy 
zalogować się na własne konto 
pocztowe założone w domenie 
Uczelni.

PAMIĘTAJ! 

Zaliczeniowym okresem studiów 
w Uczelni jest semestr.

Nieznajomość postanowień 
Regulaminu studiów lub innych 
przepisów obowiązujących w Uczelni 
podanych do wiadomości publicznej 
nie stanowi usprawiedliwienia dla 
postępowania niezgodnego 
z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem zaliczenia semestru 
i rejestracji na kolejny semestr jest 
spełnienie wszystkich wymagań 

WAŻNE TERMINY

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń 
zajęć objętych planem studiów 
i składania wszystkich egzaminów, 
w tym poprawkowych, upływa:

ź w semestrze zimowym – ostatniego 
dnia lutego;

ź w semestrze letnim – 25 września.

ź bezwarunkowe – w przypadku, gdy 
uzyskasz wszystkie zaliczenia i zdasz 
wszystkie egzaminy;

objętych programem i planem studiów 
dla danego kierunku studiów, w tym 
uzyskanie wszystkich wymaganych 
zaliczeń i zdanie przewidzianych 
planem egzaminów.

Zaliczenie semestru może być:

Wniosek o wpis warunkowy: 

ź składasz w Biurze Obsługi 
Studentów. 

ź kierujesz do Prorektora 
ds. studenckich;

ź warunkowe – jeśli nie uzyskasz 
wszystkich wymaganych zaliczeń, 
w tym zaliczenia praktyk, albo nie 
zdasz wszystkich wymaganych 
egzaminów. Warunkowy wpis na 
kolejny semestr uzyskasz jedynie 
w przypadku, kiedy otrzymasz nie 
więcej niż trzy oceny niedostateczne 
(trzy niezaliczone przedmioty).
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To, że decyzję o warunkowym wpisie 
podejmuje Prorektor ds. studenckich, 
nie oznacza, że wniosek składasz 
osobiście u Niego. Taki wniosek 
składasz u Nas – w BOS. 
Do Prorektora ds. studenckich 
Twój wniosek trafi dopiero, gdy go 
zarejestrujemy i opiszemy.

Szczegóły dotyczące wpisu 
warunkowego określa 
§ 34 Regulaminu studiów.

ź przede wszystkim swoją nieobecność 
powinieneś usprawiedliwić 
u kierownika przedmiotu (prowadzący 
zajęcia). Masz na to 3 dni robocze od 
ustania przyczyny nieobecności;

ź jeżeli kierownik przedmiotu 
usprawiedliwił Twoją nieobecność, 
a upłynął już termin sesji 
egzaminacyjnej, możesz złożyć 
wniosek skierowany do Prorektora 
ds. studenckich o przedłużenie 
terminu uzyskiwania zaliczeń 
i składania egzaminów. Taki wniosek 
należy właściwie umotywować, 
a wskazane w nim okoliczności 

Wniosek o wpis warunkowy należy złożyć 
w terminie 3 dni roboczych od 
zakończenia sesji egzaminacyjnej.

UWAGA! 

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

Kiedy masz problem, natłok 
obowiązków:

udokumentować. Na złożenie wniosku 
masz czas do:

dnia lutego;

–  w semestrze letnim – 25 września.

Powtórzenie semestru – nie udało Ci się 
spełnić wymogów uzyskania wpisu 
warunkowego na kolejny semestr? 
Nie rozliczyłeś wpisu warunkowego? – 
możesz skierować prośbę do Prorektora 
ds. studenckich o powtórzenie semestru. 
Niestety nie dotyczy to studentów 
wojskowych oraz studentów pierwszego 
semestru. Prośbę możesz złożyć 
w terminie 3 dni roboczych od 
zakończenia sesji egzaminacyjnej.

–  w semestrze zimowym – ostatniego

ź 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 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.

ź możesz wnioskować o „urlop 
dziekański”, ale nie u dziekana, tylko 
u Prorektora ds. studenckich;
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ź żeby usprawiedliwić nieobecność 
na zaliczeniu lub egzaminie, musisz 
złożyć wniosek do kierownika 
przedmiotu – masz na to 
3 dni robocze;

Obowiązki 
opiekuna/starosty/kierownika:

ź 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, do kogo należy złożyć;

ź możesz również u kierownika 
dydaktycznej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej kierunek 
studiów ubiegać się
 o przeprowadzenie egzaminu 
lub zaliczenia komisyjnego.

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

ź 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;
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ź sprawdź, czy wszystkie oceny zostały 
wpisane do Twojego 
elektronicznego indeksu 
w Wirtualnym Dziekanacie.

Już prawie dotarłeś do mety „Egzamin 
dyplomowy”, ale zanim do niego 
przystąpisz to:

Twoje obowiązki

ź tematy prac dyplomowych 
znajdziesz na tablicach ogłoszeń 
jednostki organizacyjnej 
prowadzącej Twój kierunek studiów;

ź pamiętaj, że przed przystąpieniem 
do egzaminu musisz zdobyć 
zaliczenie z ćwiczeń/laboratorium 
z tego przedmiotu. 

Gdy zaliczysz już wszystkie przedmioty 
przypisane do danego semestru 
studiów: 

Gdy zbliża się sesja: 

Odpocznij, bo przed Tobą kolejny 
semestr nauki. 

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

ź zapoznaj się z harmonogramem 
egzaminów dostępnym 
w Wirtualnym Dziekanacie;

Udało się! 

Promotor przyjął pracę! Jeszcze tylko 
przebrnij przez:

ź zatwierdzoną przez promotora pracę 
dyplomową musisz złożyć do BOS 
w ogłoszonym publicznie terminie, 
ustalonym przez kierownika 
dydaktycznej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej 
Twój kierunek studiów.

ź Komisję Egzaminacyjną.

ź ASAP;

ź Recenzenta;

Uffff… 

Daj nam teraz szansę 

na sporządzenie wymarzonego 

dyplomu. 
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PAMIĘTAJ:

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

ź 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”;

ź 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;

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

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

ź 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.

OBYCIE UMILA ŻYCIE  

Savoir-vivre Studenta
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PISANIE WNIOSKU

Garść dobrych rad

Każdy wniosek powinien zawierać dane 
adresata: funkcja, tytuł, imię i nazwisko, 
dane nadawcy, data i miejsce, 
własnoręczny, czytelny podpis, 
odpowiednie formy językowe, zwroty 
grzecznościowe. Nie może zawierać 
błędów ortograficznych, 
interpunkcyjnych i merytorycznych. 
Problem musi zostać jasno 
przedstawiony, dobrze, jeżeli jest 
poparty dokumentami. Należy 
pamiętać, że podanie to prośba, 

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. 

prosimy o kontakt na adres:

ź uważasz, że ilość informacji tutaj 
zawartych jest niewystarczająca;

ź bos@law.mil.pl 

a nie rozkaz. Odpowiednio dobrane 
słowa mogą skutecznie wpłynąć 
na decyzję.

ź masz pytania lub zauważyłeś błędy,

Jeżeli:

Życzymy miłego 

studiowania :)
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