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Mój ulubiony cytat to:
„Jeśli nie macie zamiaru studiować anatomii, 

sztuki rysunku i perspektywy, matematyki 
i estetyki oraz nauki o barwach, pozwólcie, 

że powiem wam, iż jest to bardziej objaw 
lenistwa niż geniuszu”.

(Salvador Dalí)

Dr Primo



Witam Was, najmłodsi Studenci! Witam 
i zapraszam na Uniwersytet Śląski! 

Cieszę się, że Was widzę – nowy narybek 
w Oceanie Wiedzy! No dobrze, ale 
właściwie to kim jestem? Pozwólcie, że 
się przedstawię. Nazywam się Primo, 
a dokładniej dr Primo. Stawiając pierw-
sze kroki podczas swojej akademickiej 
wędrówki, poznacie mnie jako mentora 
i doradcę, symbol wiedzy i rozwoju. Nie-
którzy mówią o mnie „Duch Uni-
wersytetu”. Jestem jednym z pierwszych, 
którzy przeżyli przygodę z Uniwer-
sytetem Śląskim. W mojej naukowej 
przygodzie przeszedłem już niejedno. 
Trzymałem za rękę Platona, gdy wycho-
dził z jaskini i przecierałem Einsteinowi 
okulary, by były względnie czyste. 
Przejrzałem na wskroś Roentgena i rad 
byłem pracować ze Skłodowską-Curie. 
Obracałem się wśród takich osobistości 
jak Galileusz i Kopernik, a co zmalowa-
liśmy razem z da Vincim, to nasze. Nie-
jedno imię nosiłem i z niejednego pieca 
chleb jadłem, niemniej ostatnimi czasy to 

na Uniwersytecie najchętniej przeby-
wam. Przyciąga mnie tam zapach moż-
liwości, słodycz rozwoju… 

Nic bardziej nie raduje mojego serca niż 
widok młodzieży odkrywającej bogactwo 
tego świata i otwierającej oczy na jego 
piękno. Chciałbym pomóc Wam łatwiej 
odnaleźć się w gąszczu akademickich 
dróg i ścieżek. Nie musicie kroczyć każdą 
z nich, chciałbym jednak, byście wiedzieli 
o ich istnieniu już na samym początku 
Waszej akademickiej przygody. 

Zapraszam Was zatem do poznania 
historii czwórki młodych żaków, podob-
nych do Was, którzy jeszcze niedawno 
byli w tym samym miejscu co Wy, tuż 
po maturze, z mnóstwem oczekiwań 
i ogromnymi nadziejami, za to z kom-
pletnym brakiem rozeznania i bez wyraź-
nego drogowskazu. Zobaczcie, z jakich 
możliwości oni skorzystali i wybierzcie 
coś dla siebie – przygotujcie się na nad-
chodzący październik – znajdźcie swoje 
akademickie drogowskazy już dzisiaj!
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Żadne dziecko z sąsiedztwa nie bazgrało 
po ścianach z takim natchnieniem, jak 
Fridzia – zresztą do dziś nie wybaczyła 
rodzicom, że nie zrobili zdjęć do portolio, 
nim zamalowali jej dzieła. Lekcje chóru 
też bywały problematyczne. Ostatecznie 
nauczycielka skapitulowała i pozwoliła 

jej śpiewać własne partie. W głębi serca 
musiała pogodzić się z faktem, że były 
one lepsze od tych obowiązkowych. 
Z teatru do pracowni malarskiej, po 
drodze godzinka skrzypiec, a przed snem 
odrobina Orzeszkowej. 

Fryderyka
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Jurek od najmłodszych lat działał 
prospołecznie. Rodzice niejednokrotnie 
przyłapywali go. kiedy przemawiał do 
swoich pluszaków, sąsiedzi złożyli setki 
podpisów pod jego petycjami, a nauczy-
ciele do dziś wspominają założony przez 
niego komitet na rzecz wydłużenia 
przerw. Dziś rozwija swoje życiowe po-
wołanie w murach Uniwersytetu Śląskie-

go, gdzie studiuje socjologię i politologię, 
a także udziela się w Samorządzie Stu-
denckim i organizacjach studenckich, 
które są dla niego platformą publicy-
styczną. We wszystkich działaniach 
kieruje się maksymą swojego mistrza, 
Jurka Owsiaka: „Gdybym węszył w lu-
dziach szwindel i złe intencje, nic bym 
mądrego w życiu nie zrobił”.

Jurek
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Maria bardzo szybko zrozumiała, że chce 
zostać poszukiwaczem. Po kilku latach 
jej życia mama przestała martwić się 
widokiem córki umorusanej ziemią 
i dymem, tata musiał podzielić się 
przestrzenią w garażu, a wujkowie 
przestali pytać „co tam w szkole?”, bo 
i tak nie rozumieli odpowiedzi. Zamiast 
malować paznokcie lakierem, używała go 
do eksperymentów. Podczas gdy koledzy 
kopali piłkę, ona widziała przykładane do 

niej wektory. Zupa nigdy nie była za 
słona – bo cała domowa sól dawno już 
znajdowała się w wyhodowanych krysz-
tałach. Po napisaniu matury stanęła 
przed ważnym wyborem: biologia czy 
fizyka? Wybrała więc oba kie-runki – na 
Uniwersytecie Śląskim. Na co dzień 
powtarza słowa swojej idolki Marii 
Skłodowskiej-Curie: „Niczego w życiu nie 
należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.

Maria
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Dla większości dzieciaków faza zadawa-
nia pytań kończy się około 5. roku życia. 
Dla Filipa – dopiero wtedy rozpoczęła się 
na dobre. Szybko jednak zauważył, że 
mniej interesuje go właściwa odpowiedź 
na zadane pytanie, niż to, dlaczego ktoś 
udzielił akurat takiej odpowiedzi. Co do 
tego doprowadziło? Dlaczego ktoś przed-
stawia rzeczywistość w taki, a nie inny 
sposób? Jakie wydarzenia doprowadziły 
go do takich osądów? Dlaczego dwie 
osoby w tych samych okolicznościach 

odpowiadają inaczej? Naturalna dociekli-
wość, chęć zrozumienia drugiej osoby 
oraz poszukiwanie logicznej spójności 
pchnęły go w objęcia psychologii i prawa, 
które teraz studiuje na Uniwersytecie 
Śląskim. Uważa, że słynny współczesny 
psycholog Philip Zimbardo miał dużo 
racji, mówiąc: „Wiedzy nie nabywa się 
czytając książki, lecz wiedzą najpotrzeb-
niejszą – znajomość świata – zdobywa 
się czytając w żywych ludziach i studiując 
wszystkich ich wydania”.

Filip
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Na początek chciałbym Ci trochę przybliżyć historię 
Twojej nowej uczelni – w końcu powinieneś ją znać, jeśli 
masz dopisać do niej kolejny rozdział.

Uniwersytet Śląski rozpoczął swoją działalność w 1968 r., 
dlatego w roku akademickim 2017/2018 hucznie obcho-
dziliśmy jubileusz 50-lecia. Oprócz Ciebie studiuje na nim 
około 26 tys. innych studentów, doktorantów i słuchaczy 
na różnych kierunkach i poziomach studiów. Co prawda 
w swojej nazwie ma Katowice, ale jego wydziały znajdują 
się też w Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Na żądnych 
wiedzy czeka 76 kierunków i ponad 230 specjalności! 

     Wydziały Uniwersytetu Śląskiego:

     KATOWICE
— Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
— Wydział Filologiczny
— Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
— Wydział Nauk Społecznych
— Wydział Pedagogiki i Psychologii
— Wydział Prawa i Administracji
— Wydział Radia i Telewizji 
     im. Krzysztofa Kieślowskiego
— Wydział Teologiczny

     SOSNOWIEC
— Wydział Filologiczny
— Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
— Wydział Nauk o Ziemi

     CIESZYN
— Wydział Artystyczny
— Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

     CHORZÓW
— Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
— Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
— Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
     i Badań Interdyscyplinarnych
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Jaki jest
Uniwersytet
Slaski



Organizacja
roku akademickigo

Frida i dr Primo korzystający z
artystycznch uroków Cieszyna przy 
akompaniamencie zespołu FolkUŚ.
Ja, z kolei, zastanawiam się skąd te bańki? 



Semestr zimowy – od 1 października 2018 do 17 lutego 2019 roku, w tym: 
— zajęcia dydaktyczne 
— przerwa w zajęciach z uwagi 
     na szczyt klimatyczny ONZ 2018
— zajęcia dydaktyczne c.d. 
— wakacje zimowe
— zajęcia dydaktyczne c.d. 
— egzaminacyjna sesja zimowa 
— egzaminacyjna sesja poprawkowa

01.10.2018 – 02.12.2018
 
03.12.2018 – 14.12.2018
15.12.2018 – 21.12.2018 
22.12.2018 – 01.01.2019 
02.01.2019 – 03.02.2019 
04.02.2019 – 17.02.2019 
18.02.2019 – 15.03.2019 

18.02.2019 – 17.04.2019
18.04.2019 – 23.04.2019
24.04.2019 – 09.06.2019 
10.06.2019 – 30.06.2019 
01.09.2019 – 25.09.2019
01.07.2019 – 30.09.2019

— zajęcia dydaktyczne 
— wakacje wiosenne 
— zajęcia dydaktyczne c.d. 
— egzaminacyjna sesja letnia 
— egzaminacyjna sesja poprawkowa
— wakacje letnie, w tym: min. 
     4 tygodnie wakacji letnich 

Semestr letni – od 18 lutego 2019 do 30 września 2019 roku, w tym: 

Na studiach wszystko, co do tej pory było „szkolne”, staje się „akademickie” – 
również rok. O tym, jak będzie on wyglądać, decyduje rektor. Co prawda nie ma 
on wpływu na wszystkie aspekty roku, który zawsze będzie miał 365 (w porywach 
o jeden więcej) dni i 12 cykli księżycowych, ale już daty początku czy końca sesji 
oraz dni wolnych od zajęć mogą się różnić. Dlatego warto się z nimi zapoznać.

Dla ułatwienia sprawy –  poniżej organizacja roku akademickiego 2018/2019.

Ważny komunikat! W pierwszych dniach października musisz dokonać rejestracji 
na lektorat z języka obcego, po wykonaniu elektronicznego testu poziomującego. 
Rejestracja rozpocznie się pod koniec września. Masz do wyboru lektorat 
z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego 
pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na Twoim 
kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano również inne języki obce. 

Informacje dotyczące zapisów na lektoraty oraz terminy rejestracji dostępne są na 
stronie internetowej: . spnjo.us.edu.pl
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Dobra, wiecie już, jak będzie wyglądać 
nadchodzący rok i ile było lat, które zdążyły 
już minąć. To pierwsza, bardzo ważna lekcja! 
Wypadałoby udać się do domu i pokon-
templować ją, prawda? Nieprawda! Lekcja 
numer dwa: życie studenta w głównej mierze 
toczy się poza zajęciami, a nie w ich trakcie 
i niejednokrotnie skupia się w akademikach! 
Tych zaś Uniwersytet ma aż dziewięć. Domy 
studenckie, bo tak oficjalnie nazywa się aka-
demiki, znajdują się na trzech urokliwie poło-
żonych osiedlach: w Katowicach-Ligocie, 
Sosnowcu i Cieszynie. W każdym budynku, 
poza rzecz jasna pokojami mieszkalnymi, 

znajdziecie ogólnodostępną pralnię, kuchnie 
na każdym piętrze oraz salę gier, salę telewi-
zyjną, a także pokoje do nauki.

PAMIĘTAJ! 

Jeśli chcesz zamieszkać w akademiku, śpiesz 
się i złóż jak najszybciej wniosek w swoim 
dziekanacie! Wszystkie wymagane infor-
macje oraz dokumenty znajdziesz na stronie 
internetowej , student.us.edu.pl/akademiki
w dziekanacie i w pokoju 124 w Studenckiej 
Strefie Aktywności.
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KATOWICE

Ach, Ligota, studencka wyspa na morzu 
zieleni… Żywy dowód na to, że studenci i dzi-
ki mogą koegzystować w pokoju i obopól-
nym szacunku…

Na Ligocie (rekreacyjna część naszego 
miasta) znajdują się 3 Domy Studenta (DS):

— DS 1 „Stonoga”
— DS 2 „Aplikant”
— DS 7 „Szpital”

Łącznie mieszka w nich blisko 1300 
studentów. Aby zamieszkać w akademiku, 
należy złożyć podanie w swoim dziekanacie, 

niezwłocznie po dokonaniu wpisu na studia. 
Na miejscu są dwa kluby studenckie, sklep 
oraz siedziba Radia Egida. Dookoła jest 
mnóstwo przestrzeni spacerowej i pikniko-
wych polan. Z akademików, średnio co 15 
minut, odjeżdża autobus do centrum Katowic.

SOSNOWIEC

W Sosnowcu akademiki zlokalizowane są 
na osiedlu Pogoń, niedaleko budynków 
Wydziału Informatyki i Nauk o Materiałach, 
Wydziału Nauk o Ziemi oraz sosnowieckiej 
części Wydziału Filologicznego.

— DS 2 „Wutuś”
— DS 3 „Parnas”
— DS 4 „Amorek”
— DS 5 „Ikar”

Akademiki w Sosnowcu zamieszkuje około 
700 studentów. Nieduża odległość od cen-
trum Sosnowca, a przede wszystkim bliskość 
uczelni znacznie ułatwiają studentom życie.

CIESZYN

Cieszy się bardzo wygodnymi warunkami 
mieszkaniowymi (ok. 600 miejsc). Tamtejsze 
akademiki zlokalizowane są naprzeciwko 
Wydziału Artystycznego oraz Wydziału 
Etnologii i Nauk o Edukacji, tworząc wspól-
nie wyjątkowy kampus. 

— DS „UŚKA”
— DS „DSN” 
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Frida, Maria, Jurek i Filip zrozumieli już, że 
ekonomia i zarządzanie finansami w życiu 
codziennym mają na studiach szczególne 
znaczenie – każda pojedyncza skserowana 
strona, każdy zjedzony batonik czekoladowy 

i każda wypita puszka gazowanego napoju 
zaczynają nabierać znaczenia z końcem 
miesiąca. Musisz wiedzieć, że zarządzanie 
własnymi finansami może okazać się jedną 
z najcenniejszych umiejętności, jakie rozwi-
niesz w czasie studiów. Abyś mógł jak naj-
lepiej przejść przez ten czas, uczelnia oferuje 

różne rodzaje pomocy materialnej. Pamiętaj 
jednak, że Twoje szanse na jej otrzymanie 
zależne są od tego, jak bardzo przyłożysz się 
do terminowego składania kompletnych 
wniosków w dziekanacie Twojego wydziału. 

Termin składania wniosków, umożliwiający 
wypłatę świadczeń, które obejmują dany 
miesiąc, to 10. dzień tego miesiąca (o pierw-
sze świadczenia o charakterze socjalnym 
powinieneś wystąpić do 10 października).
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Już na pierwszym roku studiów możesz 
ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń 
pomocy materialnej: 

— stypendium socjalne – jeżeli w Twojej 
rodzinie miesięczny dochód na osobę w roku 
2017 nie przekroczył 950 zł ne�o,
— dodatek mieszkaniowy – jeżeli jesteś 
zamiejscowym studentem studiów stacjonar-
nych, otrzymujesz stypendium socjalne 
i mieszkasz w akademiku lub na stancji,
— zapomoga – kiedy z przyczyn losowych 
przejściowo znajdziesz się w trudnej sytuacji 
materialnej, nie więcej niż dwa razy w roku,
— stypendium specjalne – jeżeli jesteś 
osobą niepełnosprawną.

Termin składania wniosków, umożliwiający 
wypłatę świadczeń za dany miesiąc – 10. 
dzień tego miesiąca (stypendia przysługują 
Ci w okresie od października do czerwca, 
zapomogi przez cały rok kalendarzowy).

Miejsce składania wniosków stypendialnych 
to dziekanat Twojego wydziału. 

Od drugiego roku studiów będziesz mógł się 
ubiegać o stypendia:

— rektora dla najlepszego studenta,
— ministra za wybitne osiągnięcia.

Jeżeli jesteś tegorocznym olimpijczykiem, 
który został przyjęty na studia bez postę-
powania kwalifikacyjnego, możesz ubiegać 
się o stypendium rektora już na pierwszym 
roku studiów. Złóż odpowiedni wniosek do 
15 października w swoim dziekanacie.

Wszystkie informacje o pomocy material-
nej, a także wzory wniosków znajdziesz na 
stronie: .student.us.edu.pl/wsparcie

Poza wsparciem ze strony Uczelni możesz też 
starać się o kredyt studencki.  

Każdy student, który rozpoczął studia przed 
ukończeniem 25 lat, może ubiegać się 
o kredyt studencki, zarówno na studiach 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Dzięki 
preferencyjnym warunkom oraz dopłatom 
państwowym kredyt studencki jest prawdo-
podobnie najbardziej opłacalnym i najniżej 
oprocentowanym kredytem na rynku. Stu-
dent zainteresowany kredytem studenckim 
winien do 20 października złożyć wniosek 
wraz z niezbędnymi dokumentami do 
jednego wybranego banku udzielającego 
tego typu pożyczek. O kredyt można starać 
się w jednym z czterech komercyjnych 
banków, które podpisały z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego umowę o współpracę:

— PKO Bank Polski S.A.,
— Bank PEKAO S.A.,
— Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.       
     (ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
— SGB-Bank S.A. (ze zrzeszonymi     
     bankami spółdzielczymi).

Więcej informacji znajdziesz na stronie 
student.us.edu.pl/kredyty i na stronach 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz na stronach poszczególnych banków. 
Trzymam kciuki!
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Studiowanie studiowaniem, ale ordnung 
musi być! Jest kilka tekstów, z którymi 
powinieneś się zapoznać, żeby nic Cię nie 
zaskoczyło. Jak uczy starożytna maksyma — 
nieznajomość prawa szkodzi (a, jak dodają 
niektórzy, znajomość przygnębia…). Twoje 
obowiązki i prawa określają regulamin 
studiów oraz umowa z uczelnią. Teksty tych 
aktów znajdziesz na stronie internetowej 
student.us.edu.pl/akty-prawne. Jeśli należysz 
do dociekliwych, polecam też ustawę Prawo 
o szkolnictwie wyższym, to wyborna lektura. 
Jeśli okaże się, że w gąszczu paragrafów 
pobłądzisz i będziesz potrzebować przewod-
nika — pamiętaj o Rzeczniku Praw Stu-
denta i Doktoranta. Zawsze możesz się z nim 
(a właściwie z nią, bo to dziewczyna) skon-
taktować, pisząc maila na . rps@us.edu.pl
Pamiętaj, prawa trzeba przestrzegać. Stosuj 
się do jego litery, zarówno w murach uczelni, 
jak i poza nią!
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Nasza czwórka na sportowo. 
Ja lekko kuleję, ze względu 
na sędziwy wiek, ale na szczęście 
uzyskałem właściwą pomoc. Jazda!

Aktywnosc



Studia to młodość, a młodość to aktyw-
ność i werwa! Uniwersytet Śląski wie 
o tym doskonale i dlatego przygotował 
miejsce w sam raz dla Ciebie!

Studencka Strefa Aktywności to przes-
trzeń, która ma zadbać o to, by Twoją 
aktywność dało się ukierunkować i żeby 
nie rozbiła się o biurokratyczne zawiłości.

To tutaj dowiesz się jak realizować przed-
sięwzięcia studenckie i pozyskiwać na nie 
pieniądze, załatwisz formalności zwią-
zane z kołami naukowymi, uzyskasz 

wsparcie prawne, informacje o akademi-
kach i stypendiach, nauczysz się jak 
planować i rozwijać swoją karierę… 

Słowem – wszystkie Twoje sprawy, przy-
należące do administracji ogólnouczel-
nianej, załatwisz Studenckiej Strefie 
Aktywności, czyli na parterze rektoratu, 
w Katowicach na Bankowej 12. 

W takim celu pojawili się tu nasi Żacy – 
przy okazji zajęć sportowych w pobliskim 
AZS. Czy widzicie ich determinację? 

Biuro Karier

Rektorat UŚ
ul. Bankowa 12, parter
40-007 Katowice

Sala 
spotkań

5 6 6 74

Sala 
szkole-
niowa

W
ejś

cie

Pokój
relaksacyjny

Stypendia Psycholog

Centrum Obsługi
StudentówPsychologAkademiki

1 21 1 3 4 4

Centrum Obsługi
Studentów
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Dział Współpracy z Zagranicą 
ul. Bankowa 12, 3. piętro
40-007 Katowice

Biuro Programu Erasmus – p. 75, 77
Biuro Międzynarodowej Mobilności – p. 79
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Najważniejsze jest zdrowie… Niby to frazes, 
ale co roku widzę młodziaków takich jak Ty, 
którzy przekonani są o swojej nieśmiertel-
ności... dopóki się gardełko nie zaczerwieni 
i nie zacznie się panika. Jesteś już dorosły, 
musisz o swoje zdrowie zadbać samemu. 
Dlatego upewnij się, że jesteś ubezpieczony 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeśli nie 
ukończyłeś 26. roku życia, prawdopodobnie 
ubezpieczają Cię Twoi rodzice, dziadkowie 

lub opiekunowie prawni. Jeśli jednak wyżej 
wymienieni z jakiegoś powodu nie zgłosili 
Cię do NFZ, albo gdy skończyłeś już 26 lat 
i nie masz innego źródła ubezpieczenia (np. 
praca czy działalność gospodarcza), możesz 
takowe uzyskać od uczelni. W tym celu 
musisz zgłosić się do swojego dziekanatu, 
wyjaśnić swoją sytuację i załatwić kilka for-
malności. Więcej informacji znajdziesz na 
stronie: .student.us.edu.pl/opiekazdrowotna

Zdrowie
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WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Nie każde cierpienie dotyczy ciała. Nie jest 
tajemnicą, że ból istnienia dotyka przede 
wszystkim ludzi światłych, do których 
przecież się zaliczasz. Uniwersytet przewi-
dział, że wchodząc w nowy rozdział swego 
życia, możesz potrzebować pomocy i wska-
zówek, dlatego oferuje Ci ich różne formy. 
Jedną z nich jest serwis . wiecjestem.us.edu.pl
Zamieszczane w nim materiały dotykają 
różnych stref funkcjonowania młodej osoby; 
są pisane głównie przez studentów, którzy 
sami niedawno byli pierwszoroczniakami. 

Tematyka portalu jest różnorodna, znaj-
dziesz tam m.in. opisy technik relaksacyj-
nych i usprawniających uczenie się, teksty 
inspirujące i motywujące, wskazujące, gdzie 
można szukać pomocy… ale też podręczniki 
kulinarne i poradnik kroków tanecznych. 
Każdy znajdzie tam dla siebie coś, co pomo-
że odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Czasem jednak możesz poczuć, że nowa 
sytuacja przerasta Cię, a teksty pisane lub 
nawet najlepsze treningi relaksacyjne nie 
pomagają i że chciałbyś pogadać z kimś 
kompetentnym. Pamiętaj, że UŚ zatrudnia 
psychologów, którzy przyjmą Cię bezpłat-
nie. Wystarczy, że napiszesz na adres e-mail 
psycholog@us.edu.pl (jeśli studiujesz w Ka-
towicach, Sosnowcu lub Chorzowie) lub 
psycholog.cieszyn@us.edu.pl (jesli studiu-
jesz w Cieszynie) i umówisz się na spotkanie.

Ustalmy coś: jest XXI wiek, nie trzeba 
wstydzić się problemów z psychiką. Lepiej 
poradzić się specjalisty niż miesiącami gryźć 
się z problemem, tracąc zdrowie, radość 
życia czy nawet samo życie…

NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI

Czasem jednak spadające fortepiany nie 
pytają o stan zdrowia osoby, którą przy-
gniotą. Na tę okoliczność została przygoto-
wana dla Ciebie ciekawa oferta ubezpiecze-
niowa – ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. W dziekanacie 
Twojego wydziału możesz przystąpić do 
dobrowolnego ubezpieczenia NNW. W razie 
potrzeby możesz również przystąpić do 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Projekt badawczy Filipa i Marii 
z użyciem łóżka fakira dostępnym 
w Zakładzie Dydaktyki Fizyki, 
Instytut Fizyki UŚ. Ja mam 
swój własny tajny projekt… 
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W trakcie studiów nauczysz się mnóstwa 
rzeczy, co nieuchronnie doprowadzi Cię do 
pewnego paradoksu: im więcej będziesz się 
uczył, tym więcej będziesz miał pytań! Tę 
dziwną zależność zauważyli już historyczni 
mędrcy, a i wśród swoich znajomych nie 
będziesz wcale odosobniony. Ten właśnie 
pęd do wiedzy, do zdobywania jej i po-
głębiania, doprowadził wielu z Twoich 
poprzedników do stworzenia różnorodnych 
organizacji i kół naukowych. Jest ich już 
ponad 300, więc na pewno znajdziesz coś dla 
siebie! A jeśli nie – możesz założyć swoje 
własne. To właśnie dzięki Kołu Naukowemu 
Chemików Maria może rozwijać zaintereso-
wania. W końcu od małego lubiła wybuchy!

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
student.us.edu.pl/organizacje-i-kola-naukowe.

Na UŚ działa także Samorząd Studencki Uni-
wersytetu Śląskiego, który tworzą wszyscy 
studenci! Samorząd jest jedynym demokra-
tycznym i niezawisłym wyrazicielem intere-
sów społeczności studenckiej UŚ.

Samorząd Studencki w swej naturze jest 
instytucją, której siłą napędową są studenci 

i sprawy z nimi związane. Za Waszą przy-
czyną istnieją i z myślą o Was działają. Ich 
nadrzędnym celem jest wykreowanie wize-
runku Samorządu Studenckiego, z którym 
będą mogli utożsamiać się wszyscy studenci 
Uniwersytetu Śląskiego.

Dowiedz się więcej o Samorządzie Studenc-
kim UŚ na  – zachęcamy studenci.us.edu.pl
do przesyłania uwag oraz informowania 
o ciekawych wydarzeniach.

Jeśli lubisz międzynarodowe środowisko, 
chciałbyś poprawić znajomość języków 
obcych, a przy okazji nawiązać nowe 
przyjaźnie, możesz zaangażować się w dzia-
łalność Erasmus Student Network. ESN to 
organizacja wspierająca integrację studentów 
międzynarodowych z lokalną społecznością 
akademicką. Dzięki ESN zyskasz możliwość 
realizowania ciekawych projektów, organizo-
wania międzynarodowych wydarzeń oraz 
udziału w inspirujących szkoleniach. 

Więcej informacji bezpośrednio u źródła: 
uskatowice.esn.pl.
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Może zdążyłeś już zauważyć, że na Uniwer-
sytecie Śląskim dzieje się wiele. Co rusz to 
jakaś impreza, za rogiem czai się konferencja 
naukowa, a zanim człowiek się obejrzy – już 
noblista lub inna sława ma swój wykład. 
Dlatego pomocą służą Ci media. To z nich 
możesz czerpać informacje o tym, co dzieje 
się w uczelni. A jeśli bierne z nich korzystanie 
nie będzie Ci wystarczało – możesz do nich 
dołączyć! Już w październiku odbędzie się 
rekrutacja do wszystkich redakcji mediów. 
Spróbuj swoich sił w roli dziennikarza! Jacek 
już od roku prowadzi swój program publi-
cystyczny na antenie Studenckiego Radia 
Egida, z kolei Filip właśnie kończy pisać 
trzeci artykuł dla portalu „Więc Jestem!”.

CENTRUM MEDIALNE 
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego 
to jednostka skupiająca telewizję, radio oraz 
magazyn i koordynująca ich działania 
w zakresie przygotowania materiałów multi-
medialnych. CMUŚ realizuje m.in. materiały 
promocyjne oraz transmisje online z wyda-
rzeń, które dzieją się w miastach akademic-
kich. W swoich działaniach kładzie również 
nacisk na dydaktykę. 

Zapraszamy na stronę internetową CMUŚ:
cmus.us.edu.pl.
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TELEWIZJA UŚ TV

Materiały filmowe UŚ TV z pewnością 
zainteresują większość studentów. Redakto-
rzy UŚ TV zajmują się relacjonowaniem tego, 
co dzieje się na naszej uczelni oraz 
w środowisku lokalnym, a także popula-
ryzacją nauki. Programy UŚ TV możesz 
oglądać na stronie  oraz na telewizja.us.edu.pl
kanale YouTube (UŚ TV Telewizja interne-
towa). Odwiedź także:

facebook.com/ustvkatowice,
instagram.com/ustv_katowice.

STUDENCKIE RADIO EGIDA

Tego istniejącego już od 49 lat radia możesz 
słuchać codziennie (z wyjątkiem lipca oraz 
sierpnia) poprzez player na stronie 
internetowej , a jeśli nale-egida.us.edu.pl
żysz do grona mieszkańców akademików 
w Katowicach-Ligocie – wystarczy, że pod-
kręcisz swój głośnik od radiowęzła zamon-
towany w pokoju. Zapraszamy również na 
nasz profil: .�.com/radio.egida

SERWIS „WIĘC JESTEM!”

Studencki serwis internetowy, w którym 
znajdziesz ciekawe artykuły i materiały 
dotyczące m.in. rozwoju osobistego, nauki 
i psychologii w życiu codziennym, dostępny 
jest pod adresem: .wiecjestem.us.edu.pl

MAGAZYN „SUPLEMENT”

„Suplement” to magazyn tworzony przez 
studentów dla studentów, traktujący o naj-
ważniejszych akademickich problemach. 
Bezpłatne egzemplarze czasopisma można 
znaleźć na wszystkich wydziałach. Obserwuj 
także „Suplement” w social mediach:

magazynsuplement.us.edu.pl,
�.com/magazynsuplement,
instagram.com/magazynsuplement.

„GAZETA UNIWERSYTECKA UŚ” 

Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego, adreso-
wany głównie do pracowników naukowych 
i administracyjnych, informuje o wszystkich 
najważniejszych wydarzeniach z życia uczel-
ni, prowadzonych obecnie badaniach nauko-
wych czy losach naszych absolwentów. 
Wersję elektroniczną znajdziesz pod adre-
sem , śledź również profil gazeta.us.edu.pl
periodyku pod adresem:
�.com/GazetaUniwersyteckaUS.

„PRZYSTANEK NAUKA”

Na portalu popularnonaukowym UŚ 
zapoznasz się z newsami ze świata nauki, 
obejrzysz (lub wysłuchasz) e-wykładów, 
a kalendarium przypomni Ci o wydarzeniach 
naukowych dziejących się na uczelni oraz 
o ważnych rocznicach z historii nauki. Mo-
żesz też współtworzyć portal poprzez prowa-
dzenie bloga naukowego. Odwiedzaj regular-
nie stronę  i polub przystaneknauka.us.edu.pl
jej profil: .�.com/przystaneknauka
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Maria testuje na mnie wynalazki
studentów Wydziału Informatyki 
i Nauki o Materiałach UŚ.



Ach, wiedza… Nic nie pachnie tak dobrze, jak 
wiedza… Pizza też jest wysoko w moim 
rankingu, ale gdybym miał wybrać ulubioną 
woń – to musi być wiedza! Uniwersytet jest taką 
„kuchnią wiedzy” właśnie. Każdy po kątach coś 
pichci, daje przystawki na zajęciach… 
prawdziwa uczta jednak zaczyna się na 
konferencjach naukowych. Tych odbywa się co 
niemiara! Ty, jako student, możesz w nich 
uczestniczyć zarówno jako biesiadnik, jak 
i mistrz kuchni! Śledź stronę  oraz us.edu.pl
swoją stronę wydziałową, bądź na bieżąco ze 
wszystkimi naukowymi wydarzeniami. Może 
któreś z nich będą nawiązywać do Twoich 
zainteresowań i postanowisz samemu coś na 
nich wygłosić lub przygotować badania, których 
wyniki zaprezentujesz? Rozglądaj się też za 
stypendiami naukowymi, grantami na badania 
i różnego rodzaju konkursami naukowymi, bo 
takich na UŚ-u nie brakuje. Nasi studenci 
prowadzą badania, które umożliwiają rozwią-
zywanie problemów uznawanych w Polsce, 
Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju 
cywilizacyjnego – . #scienceheroes

Od 1969 roku uczelnia uzyskała ponad 290 
patentów oraz praw ochronnych, a zgłoszonych 
zostało ponad 450 przedmiotów własności 
przemysłowej w postaci wynalazków, wzorów 
użytkowych i wzorów przemysłowych w urzę-
dach patentowych (w kraju i zagranicą). Wraca-
jąc do kulinarnej metafory – są one formą 
napiwku za dobrze przygotowane danie. Każda 
potrawa musi być dobrze przyprawiona – cały 
asortyment wiedzy w różnych smakach oferuje 
CINiBA – Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka ( ). ciniba.us.edu.pl
Piękny budynek, a ile w nim książek! Na samą 
myśl przeszywają mnie dreszcze!
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Start
w kariere



Studia studiami, ale już niedługo zaczniesz 
myśleć o tym, gdzie fajnie byłoby pracować. 
W zdobyciu doświadczenia zawodowego 
pomoże Ci Biuro Karier UŚ. Jeśli tylko uznasz, 
że to już odpowiedni czas na start w karierę!

W serwisie  możesz wybierać biurokarier.edu.pl
z ponad 2 tysięcy ofert pracy, praktyk, staży. 
Dostęp uzyskasz łatwo przez USOS-a.

Jeśli nie wiesz co? gdzie? jak? kiedy? to zgłoś się 
do naszego doradcy kariery i wraz z nim odkryj 
tajemnice rządzące rynkiem pracy. Z jego 
pomocą zredagujesz dokumenty aplikacyjne, 
odbędziesz próbną rozmowę kwalifikacyjną. 
Dzięki testom psychozawodowym lepiej po-
znasz samego siebie, dowiesz się, co Cię wy-
różnia i poznasz swoje umiejętności, które 
wymagają pracy.

Poznasz także ciekawych pracodawców i do-
wiesz się jak pracuje się w takich firmach jak 
Fujitsu Poland, Mentor A Siemens Business czy 
Capgemini Poland podczas targów lub spotkań 
rekrutacyjnych na swoim wydziale.

A jeśli czujesz, że czegoś nie potrafisz, to przyjdź 
na jeden z naszych warsztatów prowadzonych 
przez doświadczonych trenerów i naucz się, jak 
występować publicznie czy pracować w grupie.  
Nie masz czasu w trakcie roku akademickiego, 
by przyjść? Wpadnij do nas w wakacje i weź 
udział w szkoleniach wakacyjnych w ramach 
Akademii Rozwoju Kariery. 

Już na studiach pomyśl o swoim rozwoju 
zawodowym. Studia to piękny czas. Praca też 
może być wymarzona, jeśli odpowiednio 
wcześnie zawalczysz o nią.

Zaglądaj na stronę , zapisz się do bk.us.edu.pl
newsle�era i bądź na bieżąco z nowościami na 
rynku pracy.
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Biuro Współpracy z Gospodarką (BWG) – 
most łączący dwa oddalone brzegi: Naukę 
i Biznes. To tu zaczyna się podróż większości 
naukowców w stronę gospodarki. Dzięki 
BWG nie tylko pracownicy naukowi, ale już 
studenci i doktoranci naszej uczelni nawią-
zują sieć kontaktów z firmami i podmiotami 
otoczenia biznesu, którym mogą zaprezento-
wać swoje naukowe rozwiązania lub z któ-
rymi mogą zrealizować projekty badawcze. 
To Wasze pomysły są dla nas najcenniejsze – 
bo jak mówią: dobry pomysł to połowa 
sukcesu. W realizacji drugiej połowy pomoże 
Wam załoga spółki celowej SPIN-US, która 
dowodzi statkiem „Komercjalizacja”, którym 
bezpiecznie przepłyniecie przez wszystkie 
morza wiedzy biznesowej, by ostatecznie 
wprowadzić nowe rozwiązanie/opracowany 
pomysł na rynek. Dziś studiowanie to nie 
tylko poszerzanie horyzontów i doświadczeń 
naukowych, ale również twórcza działalność 
badawcza, której celem jest stworzenie 
innowacyjnych i użytecznych rozwiązań. Nie 
musisz czekać na ukończenie studiów, by 
zacząć „bawić się w biznes”, z nami możesz 
rozpocząć już na studiach w formule S2B 
(Science to Business).

W niedalekiej przyszłości ma zostać utworzo-
na przestrzeń Spin Place – międzyuczelniane 
biznesowe centrum kreatywności, w którym 

każdy członek środowiska akademickiego 
będzie mógł realizować swoje pomysły dla 
rozwoju nauki, uczelni i gospodarki. Spin 
Place będzie przede wszystkim miejscem 
ludzi młodych i aktywnych, tak więc również 
każdego z Was. Jeśli czujesz, że interesuje Cię 
łączenie nauki i biznesu, zapraszamy do 
odbywania praktyk i staży w Biurze Współ-
pracy z Gospodarką. Jesteśmy otwarci na 
młodych i pełnych pasji ludzi, którzy chcą 
aktywnie włączać się w tworzenie społecz-
ności akademickiej i pracować na rzecz 
rozwoju potencjału naukowo-biznesowego 
naszej uczelni.

Gdzie nas znajdziecie?

Biuro Współpracy z Gospodarką

Budynek Rektoratu UŚ
ul. Bankowa 12, Katowice
II piętro; pokoje 152,151,154

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń:

transfer@us.edu.pl
tel. 32 359 20 81

SPIN-US Sp. z o.o.

Budynek Rektoratu UŚ
ul. Bankowa 12, Katowice
II piętro; pokój 147

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń::

spin@us.edu.pl
tel. 32 359 20 79

Nauka 
i biznes





Pierwsza pomoc
dla swiezaka
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Tak samo, jak świadomi obywatele tworzą 
świadome społeczeństwo – podobnie 
świadomi studenci tworzą świadome 
„studenctwo”. Chyba.

Uniwersytet Śląski stara się, byś nie prze-
mieszczał się przez jego korytarze po 
omacku. Jednym z przykładów tych starań 
jest broszura, którą trzymasz w rękach. 
Innym jest obfita w informacje strona 
internetowa .student.us.edu.pl

Jeszcze innym jest pierwsza pomoc dla 
świeżaka. Co to takiego? To specjalny pro-
gram adaptacyjny, dzięki któremu zapoznasz 
się z tym, co na uczelni piszczy. Dowiesz się, 
jak działa nasz Uniwersytet, jakie możliwości 
i prawa Ci przysługują, kto i w czym może 
udzielić Ci wsparcia, ale też co jest Twoim 
obowiązkiem. Zgłębisz wiedzę, kto decyduje 
o czym, co grozi za brak szkolenia BHP, 
dlaczego warto wiedzieć co nieco o samo-
rządzie studenckim i komu lepiej kłaniać się 
na korytarzu.

Słowem – wszystko, czego potrzebujesz do 
przetrwania na uczelni. Orientuj się pod 
koniec września na stronie:

student.us.edu.pl/pierwsza-pomoc-dla-pierwszaka.
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Może słyszałeś już legendy o tym systemie od 
starszych kolegów lub czytałeś o nim żarty 
w internecie. Zdarzało się w przeszłości, że 
w obliczu oblężenia przez użytkowników 
zwalniał tempo. Przekonał się o tym nawet 
Jurek. Na szczęście problemy tego typu 
należą już do przeszłości! 

Na co dzień USOSweb bardzo sprawnie 
wywiązuje się ze swojej głównej roli, czyli 
bycia „wirtualnym dziekanatem”. Za jego 
pośrednictwem możesz sprawdzić swoje 
oceny, przyznane stypendia, status wniosku 
o akademik, numery kont bankowych, na 
które będziesz wnosił opłaty związane ze stu-
diami, a także zarejestrować się w ogólno-
polskim serwisie akademickich biur karier.

W czasie studiów – niezależnie od wzajem-
nej sympatii – będziesz musiał spędzić z nim 
trochę czasu, więc daj mu szansę! Wejdź na 
usosweb.us.edu.pl i przekonaj się, że nie taki 
system straszny, jak go malują!

USOSweb — 
zmierz sie
z legenda
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Liczba umów UŚ
z uczelniami zagranicznymi

Studiuj 
i praktykuj 
za granica!

37

Umowy o współpracy naukowej
i wymianie studentów

Umowy programu Erasmus+
o wymianie studentów



Wybrałeś Uniwersytet Śląski… ale tak 
naprawdę – wybrałeś życie akademii. Bo 
Uniwersytet, jako idea, jest globalny. Już 
niedługo zobaczysz, że ten sam pociąg, który 
czujesz do wiedzy, poczujesz również do 
zwiedzania! Uniwersytet to umożliwia! Nie 
bez kozery podpisywane są te wszystkie 
umowy międzynarodowe!

O programie Erasmus+ pewnie już słysza-
łeś – możesz łącznie spędzić nawet dwa lata 
na którejś z europejskich uczelni lub zdobyć 
doświadczenie zawodowe, pracując w zagranicz-

nej firmie. Nie będę się tutaj rozpisywał – 
wejdź sam na i sprawdź.erasmus.us.edu.pl 

Co więcej, Erasmus+ umożliwia także 
wyjazdy dalsze, poza Europę. W Dziale 
Współpracy z Zagranicą dowiesz się, gdzie 
możesz skierować swoje kroki w poszuki-
waniu egzotyki!

Oczywiście Erasmus+ to nie wszystko. 
Możliwości wyjazdów jest dużo więcej. 
Aktualne informacje o dostępnych stypen-
diach znajdziesz na stronie: .go.us.edu.pl
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Oprócz cotygodniowego święta studenckie-
go, zwanego „weekendem”, co jakiś czas spo-
łeczność akademicka postanawia bawić się 
też w tygodniu. Okazji nie brakuje – ktoś coś 
zaliczył, ktoś coś oblał, ktoś do czegoś nie 
podszedł wcale…

Czasem jednak okazje te mają charakter 
ogólnouczelniany. Niektóre imprezy organi-
zują sami studenci, inne są wynikiem ko-
operacji z pracownikami, niemniej wszyscy 
dobrze się na nich bawią.
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W tym roku możesz bawić się i Ty! Śledź 
strony uczelni i zaglądaj czasem na tablice 
informacyjne, żeby być z imprezami na bie-
żąco, bo właściwie każdy miesiąc ma jakąś 
dużą i kilka małych!

Z cyklicznych imprez do głowy przychodzą 
mi na przykład:

— Otrzęsiny

— Dzień Studenta

— Bal Studenta

— Laur Studencki

— FAZA FESTIWAL

— Śląski Studencki Festiwal Nauki

— Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

— Juwenalia Zagłębia

— Cieszynalia

— Juwenalia Śląskie

— Wielkie Grillowanie

— Akademia Rozwoju Kariery

— Urodziny Uniwersytetu Śląskiego

— Campus Studencki

— Urodziny Studenckiego Radia Egidy

— Międzynarodowy Studencki Festiwal   
     Folklorystyczny

…ale jestem pewien, że o niejednej zapo-
mniałem, więc tak jak mówiłem wcześniej – 
bądź uważny! Jak myślicie, na którą imprezę 
wybiorą się nasi Żacy?

Spoiler: na wszystkie!
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Slaski
Festiwal
Nauki



„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapa-
miętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. 
Konfucjusz 

Jeśli kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, że 
nauka nie ma nic wspólnego z dobrą zabawą, 
to wiedz, że się myliłeś! 

Nie rzucam słów na wiatr – Śląski Festiwal 
Nauki potwierdza moją tezę. Przedstawię Ci 
kilka faktów!

Na Śląskim Festiwalu Nauki każdy znajdzie 
coś dla siebie (nie przewidujemy limitów 
wiekowych) – głównym zadaniem Festiwalu 
jest popularyzacja nauki i zachęcenie do edu-
kacji przez całe życie.

     Skąd wziął się kosmos?

     Czym są wybuchowe słowa?  

     Czy istnieją wampiry i zombie?

     Czy można zobaczyć muzykę?

     Jak smakują robaki?

     Co za uszami mieli średniowieczni 
     królowie i królowe?

To tylko niektóre z pytań, na które odpo-
wiedź znajdziesz właśnie podczas ŚFN!

Na Śląskim Festiwalu znajdziesz dosłownie 
wszystko. Pokazy naukowe, eksperymenty, 
wykłady, warsztaty ze wszystkich obszarów 
wiedzy: nauk humanistycznych i społecz-
nych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych 
oraz ze sztuki. W końcu miejscem nauki nie 
są tylko sale uniwersyteckie – nauka ma też 
zastosowanie w codziennym życiu.

Ach, te wspomnienia! W 2017 roku święto 
śląskiej nauki przyciągnęło prawie 40 tysięcy 
odwiedzających i odbiorców online! Uczest-
nicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć 
również wystawy przygotowane przez centra 
nauki z całego kraju, strefę e-sportu, a także 
wręczenie Śląskich Nagród Naukowych. 
Ogromną popularnością cieszyły się również 
spotkania ze znanymi osobami pod szyldem 
„Przystanek Nauka” (np. z Tomaszem 
Rożkiem, Wiktorem Niedzickim, Piotrem 
Baronem, Filipem Springerem).

Nowościami II edycji ŚFN były: przegląd 
teatrów naukowych „Science on Stage” 
w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach oraz przegląd garażowych 
wynalazków Off Science, dzięki któremu 
konstruktorzy-amatorzy z województwa ślą-
skiego zyskali możliwość zaprezentowania 
swoich dokonań szerszej publiczności.

Zdradzę Ci tajemnicę, że sukces edycji 2017 
ŚFN jest bezpośrednim impulsem do 
organizacji kolejnego Festiwalu, który ma 
być jeszcze większy, jeszcze ciekawszy 
i jeszcze bardziej dostępny dla uczestników! 
Po raz pierwszy na Festiwalu pojawią się 
także goście zagraniczni – obecnie komitet 
organizacyjny prowadzi negocjacje dotyczące 
przyjazdu do Katowic osobistości świata 
nauki największego formatu spoza Polski. 

Kolejna edycja Śląskiego Festiwalu Nauki 
odbędzie się w styczniu 2019 roku!

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
slaskifestiwalnauki.pl.
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Quiz – 
U-kierunkuj sie!

Rodzisz się, dorastasz i masz silne poczucie 
misji, zupełnie jakby ślepa wyrocznia prze-
powiedziała Twój los, wiesz dokładnie, co chcesz 
w życiu robić. Każda Twoja decyzja przybliża 
Cię do osiągnięcia zamierzonego celu. Wybie-
rasz odpowiednią szkołę, potem idziesz na 
wymarzony kierunek studiów, następnie podej-
mujesz wymarzoną pracę – brzmi jak bajka, co? 
W rzeczywistości dużo trudniej jest podejmować 
decyzje i określić, co chcemy w życiu robić 
(serio, mało kto dostaje magiczną kulę albo sta-
rożytny zwój z zapisem swojego przeznaczenia), 
dodatkowo możliwość wyboru setki różnych 
opcji nie ułatwia sprawy. Dlatego też stwo-
rzyliśmy dla Was specjalne interaktywne narzę-
dzie, które pozwala na uzyskanie spersonalizo-
wanej pod kątem indywidualnych zaintereso-
wań listy kierunków studiów. 

Quiz „U-kierunkuj się!” możesz wykonać na 
stronie  wszędzie, gdzie ukierunkujsie.us.edu.pl
masz dostęp do internetu (no i jakiegoś odpo-
wiedniego urządzenia rzecz jasna). Po udziele-
niu odpowiedzi na kilkanaście pytań otrzymasz 
listę kierunków dostosowaną do Twoich 
zainteresowań, a także garść najważniejszych 
informacji na temat każdego z nich. Dodatkowo 
pytania zawarte w quizie pozwolą Ci faktycznie 
zastanowić się nad tym, co lubisz robić i które 
obszary wiedzy Cię interesują, ale najpierw 
przyjrzyj się oferowanym przez nas kierunkom.
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Wydzialy
i kierunki
studiow

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

— Edukacja artystyczna w zakresie 
     sztuki muzycznej
— Edukacja artystyczna w zakresie 
     sztuk plastycznych
— Grafika
— Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
— Muzyka w multimediach  
— Projektowanie gier 
     i przestrzeni wirtualnej

WYDZIAŁ BIOLOGII 
I OCHRONY ŚRODOWISKA

— Biologia
— Biologia żywności i żywienia
— Biotechnologia
— Biotechnology  
— Ochrona środowiska

WYDZIAŁ ETNOLOGII 
I NAUK O EDUKACJI

— Animacja społeczno-kulturalna 
     z edukacją kulturalną
— Edukacja kulturalna
— E-learning w środowisku 
     zróżnicowanym kulturowo 
— Etnologia i antropologia kulturowa
— Oligofrenopedagogika z arteterapią
— Pedagogika
— Pedagogika osób niepełnosprawnych 
     z arteterapią

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

— Architektura informacji 
— Filologia
— Filologia angielska
— Filologia germańska
— Filologia klasyczna
— Filologia polska
— Filologia słowiańska
— Informacja naukowa 
— Komunikacja promocyjna i kryzysowa
— Kulturoznawstwo
— Kultury mediów
— Mediteranistyka
— Międzynarodowe studia polskie
— Sztuka pisania

i bibliotekoznawstwo
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WYDZIAŁ INFORMATYKI 
I NAUKI O MATERIAŁACH

— Informatyka
— Computer Science  
— Inżynieria biomedyczna
— Inżynieria materiałowa
— Materials Science and Engineering 
— Mechatronika

WYDZIAŁ MATEMATYKI, 
FIZYKI I CHEMII

— Biofizyka
— Chemia
— Ekonofizyka
— Fizyka
— Fizyka medyczna
— Fizyka techniczna
— Informatyka stosowana
— Matematyka
— Technologia chemiczna

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

— Geografia
— Geologia
— Geologia stosowana
— Geofizyka
— Inżynieria zagrożeń środowiskowych
— Turystyka

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

— Bezpieczeństwo narodowe 
     i międzynarodowe
— Doradztwo filozoficzne i coaching
— Doradztwo polityczne i publiczne
— Dziennikarstwo i komunikacja 
— Filozofia

— Historia
— Kognitywistyka
— Historia sztuki
— Politologia
— Praca socjalna
— Socjologia
— Środkowoeuropejskie studia historyczne
— Turystyka historyczna

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI 
I PSYCHOLOGII

— Arteterapia
— Pedagogika
— Pedagogika specjalna
— Psychologia
— Zarządzanie zasobami ludzkimi

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

— Administracja
— Prawo
— Przedsiębiorczość

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI 
IM. K. KIEŚLOWSKIEGO

— Organizacja produkcji
     filmowej i telewizyjnej 
— Realizacja obrazu filmowego, 
     telewizyjnego i fotografia
— Reżyseria

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

— Nauki o rodzinie
— Teologiaspołeczna
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Studiuj 
po angielsku!
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Świat pędzi, granic coraz mniej, a kariera w mię-
dzynarodowej firmie to świetna opcja. Pamiętaj, 
że możesz studiować na UŚ po angielsku! Zaryzy-
kuj, sprawdź się, bądź światowym ekspertem 
w swojej dziedzinie. 

STUDIA I STOPNIA:

— Materials Science and Engineering

STUDIA II STOPNIA:

— English Studies – American and Canadian 
     Studies for Intercultural Relations 
     and Diplomacy
— Pedagogy – Resocialization with 
     Intercultural Education
— Biotechnology – Plant Biotechnology, 
     Environmental Biotechnology
— Computer Science 
— Materials Science and Engineering
— Physics – Theoretical Physics
— International Business Law and Arbitration*
— Exploration of Polar and Mountain Areas*
— Video Games Production*

STUDIA III STOPNIA:

— Advanced Methods in Biotechnology 
     and Biodiversity
— Materials Science and Engineering
— Physics

*od roku 2019/2020

48



Dużo ciekawych opcji, prawda? Jeżeli zain-
teresowało Cię kilka kierunków, to mamy dla 
Ciebie coś specjalnego – Indywidualne 
Studia Międzyobszarowe! Jeśli Twoje zainte-
resowania wykraczają poza schematy, to te 
studia są dla Ciebie. Chcesz zostać infor-
matykiem, ale masz duszę filozofa? Uwiel-
biasz naturę i interesujesz się biologią, jednak 
wieczorami zaczytujesz się w kodeksach 
prawnych? Lubisz psychologię i kulturo-
znawstwo i nie chcesz rezygnować z żadnej 
z tych pasji? Nie musisz! ISM pozwala na 
wybór kierunku studiów spośród wszystkich 
dostępnych na Uniwersytecie Śląskim, a za-
jęcia obowiązkowe uzupełnić zajęciami 
z innych, interesujących Cię dziedzin. 
W ramach ISM będziesz też mógł ukończyć 
dwa kierunki studiów z różnych obszarów 
wiedzy, a swój wybór będziesz mógł skon-
sultować z opiekunem naukowym. Jako 
absolwent ISM, dzięki zdobytej wszechstron-
nej wiedzy, doskonale odnajdziesz się na 
rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej 
granicami oraz bez przeszkód będziesz mógł 
rozwijać karierę naukową. 

Indywidualne
Studia
Miedzyobszarowe
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Wybrałeś już kierunek studiów? Genialnie! 
Teraz zostało jeszcze prawidłowe zarejestro-
wanie się w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów. Jak to zrobić? 

Najlepiej krok po kroku:

ETAP I

Załóż konto w systemie IRK na stronie 
kandydat.us.edu.pl, wybierz kierunek stu-
diów, wnieś opłatę.

Poczekaj na wyniki swoich matur – system 
pobierze je automatycznie z Krajowego 
Rejestru Matur (KReM, ale inny niż ten na 
ciastku) albo wgraj do systemu IRK skan 
świadectwa dojrzałości.

Jeżeli aplikujesz na studia II stopnia – wgraj 
skan dyplomu i zaświadczenia o średniej do 
systemu IRK oraz wprowadź oceny.

Jeśli aplikujesz na kierunek, który tego wy-
maga, czekają Cię dodatkowe egzaminy.

ETAP II

Następnie dowiesz się, czy zostałeś zakwali-
fikowanych do przyjęcia na studia.         

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia 
(gratulacje!) musisz w określonym terminie 
odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu 
i dokonać wpisu na studia odebrać decyzję 
o przyjęciu oraz złożyć wszystkie niezbędne 
dokumenty, których wykaz znajdziesz na 
stronie: . kandydat.us.edu.pl

Poznaj 
IRKa
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Rekrutacja

53

Rekrutacja w liczbach:

— 12 wydziałów
— 54 programy studiów prowadzonych 
     na poziomie I stopnia (licencjackie)
— 10 programów studiów inżynierskich
— 5 programów jednolitych 
     studiów magisterskich
— 53 programy studiów 
     II stopnia (magisterskie)
— międzyobszarowe studia indywidualne
— ponad 230 specjalności prowadzone 
     w ramach kierunków studiów
— 8 programów studiów w j. angielskim
— 19 050 studentów studiów stacjonarnych
     i 4 428 niestacjonarnych

JAK ZNALEŹĆ SWÓJ WYMARZONY 
KIERUNEK STUDIÓW?

Na stronie Uniwersytetu Śląskiego w za-
kładce KANDYDAT został przygotowany 
KATALOG KIERUNKÓW, który umożli-
wia uzyskanie informacji na temat oferty 
kierunków proponowanych przez Uniwersy-
tet Śląski. Katalog dostępny jest cały rok, 
kierunki ułożone są w nim alfabetycznie i po-
grupowane są w wygodne i przejrzyste kate-
gorie, zawężające pole poszukiwań do 
minimum. Dzięki temu z łatwością można 

znaleźć interesujący kierunek. Przy każdym 
kierunku prezentowany jest dokładny opis 
kierunku, proponowane specjalności, per-
spektywy zawodowe oraz kryteria kwalifikacji.

A dla niezdecydowanych Uniwersytet Śląski 
stworzył quiz „U-kierunkuj się”, będący 
interaktywnym narzędziem, które umożliwia 
uzyskanie informacji na temat kierunków 
studiów wyselekcjonowanych pod kątem 
indywidualnych zainteresowań.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM UŚ?

Rekrutacja na studia rozpoczyna się w czerw-
cu. Prowadzona jest poprzez system Inter-
netowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 
Proces rejestracji w systemie IRK nie jest 
skomplikowany . Zajmuje nie więcej niż 15 
minut i wymaga jedynie komputera z dos-
tępem do internetu. Szczegółowa oferta 
kierunków i kryteria przyjęć dostępne jest na 
stronie: .kandydat.us.edu.pl

Pamiętaj, że Uniwersytet Śląski nie określa 
minimalnych progów punktowych. Spośród 
osób, które zarejestrowały się w systemie IRK 
na dany kierunek czy specjalność, przyjmo-
wani są do wyczerpania limitu miejsc ci 
kandydaci, którzy otrzymali w postępowaniu 
rekrutacyjnym najwięcej punktów.



Konkurs świa-
dectw dojrzałości 

Egzamin wstępny 
lub rozmowa
kwalifikacyjna 

Laureaci olimpiad
i konkursów 

Wstęp wolny Konkurs dyplomów
ukończenia studiów

wyższych 

— Wyniki maturalne 
pobierane są z Krajo-
wego Rejestru Matur 
(KReM).
— Kandydaci, którzy 
nie wyrazili zgody na 
udostępnianie wyników 
muszą wgrać skan 
świadectwa na swoje 
konto w systemie IRK.

Na nielicznych kierun-
kach, gdzie kryteria 
przyjęć przewidują 
rozmowę kwalifikacyjną 
lub praktyczny spraw-
dzian umiejętności, 
kandydaci przystępują 
do egzaminów w wyzna-
czonych terminach.

Kandydaci posiadający 
tytuł laureata lub fina-
listy olimpiady lub kon-
kursu mogą ubiegać się 
o przyjęcie na wybrany 
kierunek studiów z po-
minięciem postępowania 
kwalifikacyjnego. 

Przyjęcie na podstawie 
złożenia wymaganych 
dokumentów.

Kandydaci studiów 
II stopnia wpisują do 
sytemu IRK ocenę 
z dyplomu oraz średnią 
z przebiegu studiów 
I stopnia oraz wgrywają 
skany tych dokumentów. 

Kontakt:
Dział Kształcenia, pok. nr 10, 
ul. Bankowa 12, Katowice

— 32 359 18 10
— 32 359 18 80
— 32 359 17 70
— 32 359 16 22
— 667 77 10 09
— rekrutacja@us.edu.pl

 

                       

„Zakwalifikowany”

Kandydat może 
składać dokumenty. 

 

„Wpisany na listę rezerwową”

Kandydat oczekuje na ewentualne
przesunięcia na liście rankingowej 

w kolejnych turach.

„Niezakwalifikowany”

 

Kandydat nie bierze dalszego
udziału w procesie rekrutacji. 

DOSTARCZ DOKUMENTY

ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE irk.us.edu.pl   
Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacji— 

— Załóż konto i uzupełnij dane osobowe
Wybierz dokument uprawniający do studiowania— 

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK(I) STUDIÓW

WNIEŚ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

SPRAWDŹ WYNIKI

WPIS NA STUDIA

1

2

3

4

5

3

4

6

7

Pamiętaj, że dokumenty należy złożyć w ściśle określonym 
terminie, podanym przy liście kandydatów zakwalifikowanych 
do przyjęcia. Przy wpisie na studia o trzymasz decyzję 
o przyjęciu na studia.  

Listy publikowane są na stronie internetowej, kandydat 
otrzymuje również informacje na swoje konto w systemie.

— Wgraj zdjęcie w formie elektronicznej do Elektronicznej 
Legitymacji Studenta na swoje konto w systemie.
— Wydrukuj podanie – ankietę o przyjęcie na studia z systemu.
— Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je do 
dziekanatu kierunku na wydziale.

7 kroków rejestracji
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UŚ dba o pasjonatów nauki w każdym wieku, 
ma także projekt dla przyszłych studentów. 
Uniwersytet Śląski Maturzystów serdecznie 
zaprasza Was do udziału w innowacyjnym 
projekcie edukacyjnym!

Zespołowi UŚM zależy na tym, abyście 
przygotowali się do matury i zdali ją jak 
najlepiej. Dokładają wszelkich starań, żeby 
czas przygotowań był dla Was przygodą – 
odkrywczą, wciągającą, ciekawą. Spotkania 
z trenerami mają także pomóc Wam w wybo-
rze kierunku studiów i dalszej drogi rozwoju! 
Wizję i cele UŚ Maturzystów realizuje dzięki 
współpracy z trenerami i wykładowcami 
Uniwersytetu Śląskiego, którzy od lat odno-
szą duże sukcesy w przygotowywaniu 
uczniów do matury. W swojej pracy wyko-
rzystują aktywne metody dydaktyczne, 
stosują odpowiednio wyselekcjonowane 
materiały i narzędzia cyfrowe wspomagające 
proces uczenia. Na warsztaty zapraszają 
inspirujących gości, organizują dodatkowe 
spotkania rozwojowe oraz… dbają o akade-
micki klimat i niepowtarzalną atmosferę. 
Wykwalifikowana kadra wykorzystuje 
nowoczesne metody dydaktyczne, a praca 
w maksymalnie dziesięcioosobowych gru-
pach gwarantuje intensywną pracę dostoso-
waną do potrzeb uczestników. Możecie 
skorzystać z dwóch projektów edukacyjnych:

Intensywnych Warsztatów Maturalnych 
i Szybkich Powtórek Maturalnych.

Powtórki
maturalne



CO WYRÓŻNIA UŚ MATURZYSTÓW?

Innowacyjne metody

Na warsztatach grają w gry edukacyjne, 
tworzą mapy myśli, przeprowadzają do-
świadczenia, wykorzystują narzędzia cyfro-
we, udostępniają materiały przez internet, 
dyskutują, wymieniają się opiniami. Dzięki 
warsztatom dowiesz się nie tylko czego się 
uczyć, ale również jak to robić.

Wykwalifikowana kadra

Trenerzy to ludzie od wielu lat związani 
z edukacją – najlepsi nauczyciele i młodzi 
pracownicy naukowi UŚ. Celem warsztatów 
jest przygotowanie uczestników do matural-
nych zagadnień oraz usystematyzowanie 
wiedzy i kształtowanie umiejętności.

Doświadczenie

Zbliża się siódmy rok działalności UŚ Matu-
rzystów. W mijającym roku akademickim 
w Intensywnych Warsztatach wzięło udział 
110 maturzystów, w Nocnych i Zimowych 
Powtórkach 850 maturzystów, a w ciągu 
ostatnich sześciu lat blisko 6300 osób! 100% 
absolwentów Intensywnych Warsztatów 
Maturalnych poleca zajęcia znajomym.

Jeżeli Twoim celem jest uzyskanie wysokiego 
wyniku z egzaminów maturalnych i zapo-
znanie się z akademickim systemem pracy, 
chcesz rozwijać swoje pasje lub dopiero od-
naleźć swój kierunek studiów – dołącz do 
uczestników warsztatów maturalnych UŚM.

Dowiedz się więcej na:

maturzysta.us.edu.pl,
�.com/UniwersytetSlaskiMaturzystow, 
maturzysta@us.edu.pl.
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#UŚ motywuje #UŚ wspiera

#UŚ kształci #UŚ rozwija





To nie ta strona! Zacznij od początku!...
...no chyba, że właśnie skończyłeś czytać, to wtedy nie...

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą pracownicy 
Centrum Obsługi Studentów pod nr  i adresem32 359 1730
mailowym . Możliwe zresztą, że jużdlastudenta@us.edu.pl
odpowiedzieli na stronie  – pamiętajstudent.us.edu.pl
by regularnie ją odwiedzać!

Możesz odwiedzić ich samych, nie będą mieli nic przeciwko – 
rektorat UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice. Tam na parterze 
znajdziesz .Studencką Strefę Aktywności

Miłego studiowania!


