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Witam Was, najmłodsi Studenci! Witam i zapraszam do Uniwersytetu Śląskiego! 
Cieszę się, że was widzę – nowy narybek w Oceanie Wiedzy! 

Pozwólcie, że się przedstawię: - Jestem Primo, doktor Primo. Znacie powiedzenie 
„Primus inter pares” (łac. Pierwszy wśród równych)? To właśnie ja! Student 
Pierwszy i Wieczny. Trzymałem Platona za rękę, gdy wychodził z jaskini 
i przecierałem okulary Einsteinowi, by mógł zapisać czytelnie wzór teorii 
względności. Podpierałem teleskopy Kopernika i Galileusza, a z Michałem 
Aniołem zmalowaliśmy niejedno. Przejrzałem na wskroś Roentgena 
i pracowałem z Skłodowską-Curie po śmierci Piotra. Niejedno nosiłem imię 
i z niejednego pieca jadłem chleb, niemniej ostatnimi czasy to na Uniwersytecie 
przebywam najchętniej, bo ciągnie mnie do wiedzy, jak pszczołę do miodu. 
Przyciąga mnie zapach możliwości, słodycz rozwoju, ale najbardziej raduje moje 
serca widok młodzieży na progu uczelni. Uniwersytet nie ma dla mnie tajemnic, 
dlatego będę waszym mentorem i doradcą podczas pierwszych kroków na drodze 
akademickiej wędrówki.

Chciałbym pomóc Wam w tym, byście łatwiej odnaleźli się w gąszczu akade-
mickich dróg i ścieżek! Nie każdą z nich musicie kroczyć, ale chciałbym, żebyście 
wiedzieli o ich istnieniu już na samym początku waszej akademickiej przygody. 

Poznajcie historie czwórki młodych żaków, podobnych do Was, którzy jeszcze 
niedawno byli w tym samym miejscu, co Wy. Tuż po maturze, pełni oczekiwań 
i nadziei oraz zupełnie bez rozeznania, co tak naprawdę oznacza studiowanie. 
Zobaczcie z jakich możliwości oni skorzystali i wybierzcie coś dla siebie. Za 
chwilę październik, nie czekajcie. Znajdźcie swoje akademickie drogowskazy już 
dzisiaj! 

Dr Primo

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 Dali)



Żadne dziecko z sąsiedztwa nie bazgrało 
po ścianach z takim natchnieniem, jak 
Fridzia – zresztą do dziś nie wybaczyła 
rodzicom, że nie zrobili zdjęć do 
portfolio, 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 obowią-
zkowych. Z teatru do pracowni malar-
skiej, po drodze godzinka skrzypiec, 
a przed snem odrobina Orzeszkowej. 

Wypadkową tych kierunków okazał się 
Cieszyn – tam też rozpoczęła swoje 
studia. Obecnie jest studentką wydziału 
artystycznego, jednak z zapałem 
poświęciła się też filologii polskiej. 
Twierdzi, że jej życie składa się z czterech 
żywiołów – l i tera-tury,  muzyki , 
malarstwa i teatru. Nie istnieją dla niej 
żadne granice, ponieważ za przykładem 
znanej malarki wyznaje zasadę: „po co mi 
stopy, skoro mam skrzydła?” (Frida 
Kahlo).

Jurek od najmłodszych lat działał pro-
społecznie. Rodzice niejednokrotnie 
zastawali go przemawiającego 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 

powołanie w murach Uniwersytetu 
Śląskiego, gdzie studiuje socjologię 
i politologię. We wszystkich swoich 
działaniach kieruje się maksymą swojego 
mistrza: "Gdybym węszył w ludziach 
szwindel i złe intencje, nic bym mądrego 
w życiu nie zrobił." (Jurek Owsiak).

JurekFryderyka



Maria bardzo szybko zrozumiała, że chce 
zostać poszukiwaczem. Kiedy tylko 
skończyła kilka lat, 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 kiedy 
koledzy kopali piłkę, ona widziała 

przykładane do niej wektory. Zupa nigdy 
nie była za słona - bo cała domowa sól 
dawno już znajdowała się w wyhodowa-
nych kryształach. Po napisaniu matury 
stanęła przed ważnym wyborem. 
Biologia czy fizyka? Wybrała więc oba 
kierunki - na Uniwersytecie Śląskim. Na 
co dzień powtarza słowa swojej idolki: 
"niczego w życiu nie należy się bać, 
należy to tylko zrozumieć" (Maria 
Skłodowska-Curie).

Dla  większośc i  dz iec iaków faza 
zadawania pytań kończy się około 5 roku 
życia. Dla Filipa – dopiero wtedy rozpo-
częła 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 przedstawia rzeczywistość 
w taki, a nie inny sposób? Jakie wyda-
rzenia doprowadziły go do takich 
osądów? Dlaczego dwie osoby w tych 
samych okolicznościach odpowiadają 

inaczej? Naturalna dociekliwość, chęć 
zrozumienia drugiej osoby oraz poszu-
kiwanie logicznej spójności pchnęły go 
w objęcia psychologii i prawa, które teraz 
studiuje w Uniwersytecie Śląskim. 
Uważa, że słynny współczesny psycholog 
miał dużo racji mówiąc: „wiedzy nie 
nabywa się czytając książki, lecz wiedzą 
najpotrzebniejszą – znajomość świata – 
zdobywa się czytając w żywych ludziach 
i studiując wszystkich ich wydania” 
(Philip Zimbardo).

Maria Filip



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

Uniwersytet Śląski rozpoczął swoją działalność w 1968 
roku, a oprócz Ciebie studiuje na nim około 30 tys. innych 
studentów, doktorantów i słuchaczy na różnych 
kierunkach i poziomach studiów. Co prawda w swojej 
nazwie ma Katowice, lecz jego wydziały znajdują się też 
w Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Na żądnych wiedzy 
czekają studiów i ponad ! 72 kierunki 200 specjalności

Jednostki organizacyjne prowadzące działalność 
dydaktyczną i naukową:

- Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
- Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
- Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
- Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
- Szkoła Języka i Kultury Polskiej
- Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim
- Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań  
  interdyscyplinarnych

Wydziały:

- Artystyczny
- Biologii i Ochrony Środowiska 
- Etnologii i Nauk o Edukacji
- Filologiczny
- Informatyki i Nauki o Materiałach
- Matematyki, Fizyki i Chemii
- Nauk o Ziemi
- Nauk Społecznych
- Pedagogiki i Psychologii
- Prawa i Administracji
- Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
- Teologiczny

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 2015 do 17 lutego 2016 roku, w tym: 
zajęcia dydaktyczne 
wakacje zimowe 
zajęcia dydaktyczne c.d. 
egzaminacyjna sesja zimowa 
przerwa międzysemestralna 
egzaminacyjna sesja poprawkowa

1.10.2015 - 22.12.2015 
23.12.2015 - 6.01.2016 
7.01.2016 - 27.01.2016 
28.01.2016 - 10.02.2016 
11.02.2016 - 17.02.2016
18.02.2016 - 15.03.2016

18.02.2016 - 23.03.2016 
24.03.2016 - 29.03.2016 
30.03.2016 - 9.06.2016 
10.06.2016 - 30.06.2016 
1.09.2016 - 25.09.2016 
1.07.2016 - 30.09.2016

zajęcia dydaktyczne 
wakacje wiosenne 
zajęcia dydaktyczne c.d. 
egzaminacyjna sesja letnia 
egzaminacyjna sesja poprawkowa
wakacje letnie

Semestr letni - od 18 lutego 2016 do 30 września 2016 roku, w tym: 

Na studiach wszystko, co do tej pory było "szkolne" staje się "akademickie" - 
również rok. O tym jak on będzie wyglądać decyduje Rektor. Co prawda nie na 
wszystkie jego aspekty ma wpływ, wciąż będzie miał w porywach 366 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 Wam sprawy - poniżej organizacja roku akademickiego 2015/2016.

Ważny komunikat! W pierwszych dniach października musisz dokonać rejestracji 
na lektorat z języka obcego, po wykonaniu elektronicznego testu poziomującego 
(test należy rozwiązać do 15 września 2015!).  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. 

Więcej informacji: www.spnjo.us.edu.pl



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 trak-
cie nich! A niejednokrotnie skupia się w aka-
demikach. A tych Uniwersytet ma aż 10.

Domy studenckie, bo tak oficjalnie nazywa 
się akademiki, znajdują się na 3 osiedlach: 
w Katowicach-Ligocie, Sosnowcu i Cieszy-
nie. Wszystkie budynki stoją w bardzo 
urokliwych miejscach i są dobrze wyposa-
żone. We wszystkich znajduje się ogólno-
dostępna pralnia, kuchnie oraz sala telewi-
zyjna, pokoje do nauki, a także sala gier.

Ach,  Studencka wyspa na morzu Ligota…
zieleni… Żywy dowód na to, że studenci 
i dziki mogą koegzystować w pokoju 
i obopólnym szacunku… 

Na Ligocie znajdują się 3 domu studenta –  
DS 1 „Stonoga”, DS 2 „Aplikant” i DS 7 
„Szpital”. Łącznie mieszka tam przeszło 1300 
ludzi. Na miejscu są dwa lokale studenckie, 
sklep, siedziba Studenckiego Radia EGIDA 
oraz mnóóóóóóstwo przestrzeni spacerowej 
i piknikowych polan… A jeśli spacery Ci się 
znudzą – średnio raz na 15 minut odjeżdża 
autobus w kierunku centrum Katowic.

Filip, ze względu na to, że dobrze się 
dogaduje ze swoimi znajomymi z roku, 
zamieszkał w DS 2 – akademiku tradycyjnie 
obleganym przez studentów prawa i psycho-

logii. Dwie pieczenie na jednym ogniu! Może 
nawet trzy – jeśli uda mu się zapolować na 
dziczyznę…

Jurek wybrał ligocki DS 1 – prowadzi swój 
program w Radiu EGIDA i lubi pospać, tak 
więc niejednokrotnie widać go pędzącego po 
schodach do studia na parterze.

Sosnowiecka Pogoń jest siedzibą drugiego 
usiowskiego osiedla. Otoczone budynkami 
wydziałów Nauk o Ziemi, Informatyki 
i Nauki o Materiałach oraz Filologicznego 
dumnie stoją: DS 2 „Wutuś”, DS 3 „Parnas”, 
DS 4 „Amorek” i DS 5 „Ikar”, dając schronie-
nie blisko 600 studentom, a nieduża 
odległość od centrum czyni z nich świetną 
bazę wypadową.

To właśnie bliskość ciekawych laboratoriów 
zdecydowały o tym, że Sosnowiec stał się 
domem Marysi na najbliższe lata. Kto wie, 
może dzięki małym odległościom przestanie 
się w końcu wszędzie spóźniać?

Cieszyn, dwa akademiki: DSN oraz DS 
„Uśka”  stoją tuż obok Wydziału Artystycz-
nego oraz Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji. Studenci mogą bez problemu 
udać się na zajęcia w kapciach, a uroki 
wieczor-nego życia w przestrzeni pełnej 
sztuki i zieleni na pewno zadowolą wielu  
z Was. Imponujące, nieprawdaż? No i gdzież 
indziej, jeśli nie w cieszyńskim akademiku 
miałaby wylądować Fridka? Blisko na 
wydział, dobre pejzaże do malowania, 
świetni kompani do imprez… Minusem tej 
sielanki jest tylko to, że czasem potrzeba 
drastycznych metod rozbudzających, ale 
czego nie robi się dla sztuki?

Pamiętaj jednak – jeśli pragniesz zamieszkać 
w akademiku musisz się spieszyć, nie jesteś 
jedyny! Czym prędzej załatw w dziekanacie 
swojego wydziału wszelkie formalności, żeby 
nikt nie sprzątnął Ci miejsca sprzed nosa.

Wzory dokumentów, cenniki i terminy oraz 
wszystkie wymagane informacje znajdziesz 
na stronie , student.us.edu.pl/akademiki
w dziekanacie oraz w pokoju 124 w Studen-
ckiej Strefie Aktywności. 

W razie wątpliwości zapamiętaj numery 
telefonu: 

32 359 1340 32 359 2046 oraz !

Nigdzie nie ma lepszych 
miejscówek na piknik niż 

na Ligocie. Marysia specjalnie 
przyjechała z Sosnowca!Akademiki



Jurek, Filip i Frida zrozumieli już, że 
ekonomia i zarządzanie finansami w życiu 
codziennym mają na studiach szczególne 
znaczenie – każda kopia ksero, czy zakup 
czekolady lub napoju zaczynają nabierać 
szczególnego znaczenia z końcem miesiąca. 

Musisz wiedzieć, że zarządzanie własnymi 
finansami może okazać się jedną z najcen-
niejszych umiejętności, jakie rozwiniesz 
w czasie studiów.  Abyś mógł jak najlepiej 
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 swojego wydziału.  
Termin składania wniosków, umożliwiający 
wypłatę świadczeń, obejmującą dany miesiąc 
to 10. dzień tego miesiąca (więc o pierwsze 
świadczenia o charakterze socjalnym 
powinieneś wystąpić do 10 października). 

Już na pierwszym roku studiów będziesz 
mógł ubiegać się o następujące świadczenia: 
- stypendium socjalne - jeżeli w Twojej rodzi-
nie miesięczny dochód na osobę w roku 2014 
wyniósł nie więcej niż 850 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 
materialne; przysługuje nie częściej niż dwa 
razy w roku akademickim,
-  stypendium specjalne - jeżeli jesteś osobą 
niepełnosprawną.
Od drugiego roku studiów będziesz miał 
szansę otrzymać coś jeszcze, na podstawie 
dobrych wyników w nauce oraz działalności 
dodatkowej:
- stypendium rektora dla najlepszego 
studenta (jeżeli jesteś tegorocznym olimpij-
czykiem, który został przyjęty na studia bez 
postępowania kwalifikacyjnego, możesz 
ubiegać się o stypendium rektora już na 
pierwszym roku studiów. Złóż odpowiedni 
wniosek do 15 października w swoim 
dziekanacie.)
- stypendium ministra za wybitne osią-
gnięcia.
Wszystkie informacje o pomocy materialnej, 
a także wzory wniosków znajdziesz na 
stronie: .www.student.us.edu.pl/wsparcie
Poza wsparciem ze strony Uczelni możesz 
też starać się o kredyt studencki. Możesz 
ubiegać się o jego przyznanie w jednym 
z następujących banków (ich lista może 
ulegać zmianom): PKO Bank Polski S.A., 
Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdziel-
czości S.A., SGB-Bank S.A. 

Aby uzyskać kredyt, wniosek w wybranym 
banku musisz złożyć do 15 listopada, 
dokumentując dochód za ostatni rok 
podatkowy (na formularzach otrzymanych 
w banku) oraz przedstawiając ważną 
legitymację studencką i zaświadczenie, 
wydane przez dziekanat Twojego wydziału 
(wystarczy, że poprosisz o stosowne zaświad-

czenie do kredytu). W razie przyznania 
kredytu, możesz otrzymać go na cały okres 
studiów (maksymalnie 6 lat). Miesięczna 
transza wynosiła w ostatnich latach 600 zł. 
Warto, abyś starał się o jak najlepsze wyniki 
w nauce, ponieważ kończąc studia w grupie 
5% najlepszych studentów uczelni możesz 
ubiegać się o umorzenie 20% kredytu. 

Więcej informacji – www.student.us.edu.pl/ 
kredyty, a także na stronach Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz poszcze-
gólnych banków. Trzymam kciuki !

Akademiki. Wniosek o akademik złóż 
niezwłocznie po przyjęciu na studia w swoim 
dziekanacie.  Dysponujemy dużą pulą miejsc 
w akademikach w Katowicach, Sosnowcu 
i Cieszynie. Pełny serwis informacyjny na 
temat akademików znajdziesz na stronie: 
www.student.us.edu.pl/akademiki

Zasady przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej, miejsc w akademiku, druki do 
pobrania, akty prawne, niezbędnik studenta 
oraz wszelkie bieżące informacje znajdziesz 
na stronie: .www.student.us.edu.pl/wsparcie

Studencki obiad w barze mlecznym 
w Katowicach. Jurek wygląda na głodnego – 

trzeba było pamiętać o terminach stypendium!

Finanse



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 regula-
min studiów oraz umowa z Uczelnią. 

Teksty tych aktów znajdziesz na stronie 
www.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 
przewodnika – pamiętaj o Rzeczniku Praw 
Studenta i Doktoranta. Zawsze możesz się z 
nim (a właściwie z nią, bo to dziewczyna) 
skontaktować pisząc maila na adres: 
rps@us.edu.pl.

Pamiętaj, prawa trzeba przestrzegać. Stosuj 
się do jego litery zarówno w murach 
uczelni, jak i poza nią!

Jurek egzekwujący swoje prawa pod 
pomnikiem studenta. Co prawda 
jeszcze nie jest pewien przeciwko 
czemu ten sprzeciw, ale niech sobie 
poćwiczy…

Prawa 
i obowiazki
studenta



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

Studencka Strefa Aktywności to przes-
trzeń, która o ma zadbać o to, by Twoją 
aktywność dało się łatwo 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? 

Nasza czwórka na sportowo. 
Ja lekko kuleję, ze względu 

na sędziwy wiek, ale na szczęście 
uzyskałem właściwą pomoc. Jazda!

Akademiki

Sala 
spotkań

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

2 5

7 4 4 6

2 2

1

Sala 
szkole-
niowa

W
ejście

Biuro Karier

Pokój
relaksacyjny

Stypendia Psycholog

Biuro Wsparcia
StudentówPsycholog

6 3 3

Aktywnosc
Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych



Ubezpieczenie zdrowotne

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 zacznie panika.

Jesteś już dorosły, musisz o swoje zdrowie 
zadbać samemu. Jedną z form tego dbania 
jest upewnienie się, że jesteś ubezpieczony 
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, prawdo-
podobnie ubezpieczają Cię Twoi rodzice, 
dziadkowie lub opiekunowie prawni. 

Jeśli jednak 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 formalności.

Więcej informacji o tej procedurze znaj-
dziesz na stronie student.us.edu.pl/opieka-
zdrowotna.

Przychodnia

OK, więc jesteś już ubezpieczony – ale 
gardło boli mimo to. Co dalej?

No najlepiej, gdybyś udał się do przychodni 
i coś z tym zrobił. Jeśli jesteś ze Śląska 
i okolic, to nie ma problemu – prawdopo-
dobnie masz w pobliżu swojego lekarza 
rodzinnego, który nieraz Ci już pomógł.

Jeśli jednak nie – to też nie ma problemu, bo 
Uniwersytet Śląski współpracuje z  przy-
chodnią partnerską. CenterMed, bo tak się 
ona nazywa, to ogólnopolska sieć, kierująca 

swoje działania m.in. do studen-tów. Aby być 
bliżej Twoich potrzeb, jedną z placówek 
przychodni zorganizowano przy ul. Uniwer-
syteckiej w głównym katowickim kampusie! 

Można się do niej zarejestrować telefonicznie 
i przez internet, a co najważniejsze – ma 
umowę z NFZ!

Wsparcie psychologiczne

Nie każde cierpienie dotyczy ciała. Nie jest 
tajemnicą, że ból istnienia dotyka przede 
wszystkim ludzi światłych, do których 
przecież się zaliczasz. 

Uniwersytet przewidział, że wchodząc 
w nowy rozdział swego życia możesz 
potrzebować pomocy i wskazówek i oferuje 
Ci różne formy wsparcia. 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. Tema-
tyka portalu jest różnorodna, znajdziesz tam 
m.in. opisy technik relaksacyjnych i uspraw-
niających uczenie się, teksty inspirujące 
i motywujące, wskazujące gdzie można 
szukać pomocy… ale też podręczniki 
kulinarne i poradnik kroków tanecznych. 
Każdy znajdzie tam coś dla siebie coś, co 
pomoże odnaleźć się w nowej, akademickiej 
rzeczywistości.

Oprócz tego co roku Uniwersytet organizuje 
kampanię „Co Nas Spina?” która, mówiąc 
krótko,  ma uczyć higieny zdrowia 
psychicznego. W ramach tego wydarzenia 
odbywają się szkolenia, warsztaty, pojawiają 
się samouczki, filmy, można korzystać 
z bezpłatnych porad lekarzy-specjalistów… 
A wszystko po to, byś nabrał odporności 

psychicznej w stopniu, w którym niegroźny 
będzie Ci stres i życiowe zakręty. Okres 
studiów to przecież czas rozwoju, a nie tylko 
czystej nauki!

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: 
psycholog@us.edu.pl i umówisz się na 
spotkanie. Ustalmy coś - jest XXI wiek, nie 
trzeba wstydzić się problemów z psychiką. 
Lepiej poradzić się specjalisty niż miesią-
cami gryźć się z problemem, tracąc zdrowie, 
radość życia czy nawet samo życie… No, to 
podstawy już znasz, więc – zadbaj 
o siebie!

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków

Czasem jednak spadające fortepiany nie 
pytają o stan zdrowia osoby, którą przy-
gniotą. Na tę okoliczność została przygoto-
wana dla Ciebie ciekawa oferta ubezpie-
czeniowa - ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków

W dziekanacie Twojego wydziału możesz 
przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia 
NNW. Przykładowa wysokość składki dla 
studentów i doktorantów to 55 zł na rok, 
kwota ubezpieczenia – 20 tys. zł.  W razie 
potrzeby możesz również przystąpić do 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
(OC). 

Pamiętaj: przezorny zawsze ubezpieczony – 
to nie jest tylko slogan reklamowy.

Zdrowie

Projekt badawczy Filipa i Martyny 
z użyciem łóżka fakira dostępnym 

w Zakładzie Dydaktyki Fizyki, 
Instytut Fizyki UŚ. Ja mam 
swój własny tajny projekt… 



Ups! Niewiele brakowało…  Ale bez obaw, 
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji 

i Badań Interdyscyplinarnych wciąż stoi!



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 odosobniony.

Ten właśnie pęd do wiedzy, do zdobywania jej 
i pogłębiania, doprowadził wielu z Twoich 
poprzedników do stworzenia różnorodnych 
organizacji i kół naukowych. Jest ich już 
przeszło 280, więc na pewno znajdziesz coś 
dla siebie! A jeśli nie – to możesz założyć 
swoje własne. 

To właśnie dzięki Kołu Naukowemu Chemi-
ków Maria może rozwijać swoje zaintereso-
wania. W końcu od małego lubiła wybuchy!

Organizacje 
studenckie

Jurek i Martyna są członkami kilku 

organizacji studenckich, tutaj na Wydziale 

Prawa i Administracji UŚ w towarzystwie 

członkini Studenckiego Zespołu Pieśni 

i Tańca Katowice. Lubię u Jurka entuzjazm, 

ale cieszę się, że schowałem mu struny.



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 publicystyczny 

na antenie Studenckiego Radia Egida, z kolei 
Filip właśnie kończy pisać trzeci artykuł dla 
portalu Więc Jestem!

Telewizja UŚ TV

Materiały filmowe UŚ TV z pewnością 
zainteresują większość studentów, szcze-
gólnie programy tematyczne jak: Flesz 
Kulturalnie Imprezowy, Kanapa Filmowa, 
Kociołek Studencki, Czy wiesz że? I oczywiś-
cie Informacje UŚ TV, w których znajdziecie 
przegląd wydarzeń z uczelni oraz regionu. 
Programy możesz oglądać na stronie 
www.telewizja.us.edu.pl oraz na kanale 
YouTube (UŚTV Telewizja internetowa).  

Studenckie Radio Egida

Istnieje już od 46 lat, ale to właśnie w tym 
roku po raz pierwszy możesz posłuchać go 
w eterze - przez miesiąc, od  1 października 
Egida będzie dostępna na częstotliwości 
96.9 FM w centrum Katowic. Na codzień 
(z wyją-tkiem lipca i sierpnia) Radia możesz 
słuchać internetowo, poprzez player na 
stronie .www.egida.us.edu.pl

Magazyn Suplement

Suplement to czasopismo tworzone przez 
studentów dla studentów, traktujące 
o najważniejszych akademickich proble-
mach . Papierowe wydania dostępne są bez-

płatnie na Wydziałach, natomiast  wszelkie 
tematy oraz chęć współpracy można zgłaszać 
na adres: magazyn.suplement@gmail.com.

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 
pod adresem: .www.wiecjestem.us.edu.pl

Media akademickie

Jurek i Filip w trakcie autorskiego 
programu publicystycznego 
w Studenckim Radiu Egida. 
Zaogniona dyskusja, telefony 
się urywały!

http://www.telewizja.us.edu.pl


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 swoją stronę us.edu.pl
wydziałową, bądź na bieżąco ze wszystkimi 
naukowymi wydarzeniami. Może któreś 
z nich będą nawiązywać do Twoich zaintere-
sowań i postanowisz samemu coś na nich 
wygłosić lub przygotować badania, których 
wyniki zaprezentujesz?

Wyglądaj też za stypendiami naukowymi, 
grantami na badania i różnego rodzaju 
konkursami naukowymi. Ciągnąc dalej 
kulinarną metaforę – są one formą napiwku 
za dobrze przygotowane danie.

Każda potrawa musi być dobrze przypra-
wione – cały asortyment wiedzy w różnych 
smakach oferuje  - Centrum Infor-CINiBA
macji Naukowej i Biblioteka Akademicka.  
Piękny budynek, a ile w nim książek! Na samą 
myśl przechodzą mnie dreszcze!

Martyna testuje na mnie wynalazki 
studentów Wydziału Informatyki

i Nauki o Materiałach UŚ.

Rozwój 
naukowy



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 . Za jego „wirtualnym dziekanatem”
pośrednictwem możesz sprawdzić swoje 
oceny, przyznane stypendia, status wnios-
ku o akademik, numery kont bankowych, 
na które będziesz wnosił opłaty związane 
ze studiami a także zarejestrować się 
w ogólnopolskim serwisie akademickich 
biur karier.

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

Jurek załamany stopniem 
skomplikowania systemu 

USOSweb… Nie przejmuj 
się, Jurek, rosyjski jest 

pięknym językiem!

USOSweb



Wybrałeś Uniwersytet Śląski… ale tak 
naprawdę – wybrałeś życie akademii. Bo 
Uniwersytet, jako idea, jest globalny. Już 
niedługo zobaczysz, że ten sam ciąg, który 
czujesz do wiedzy, poczujesz do zwie-
dzania!

Uniwersytet to umożliwia! Nie bez ko-
zery podpisane są te wszystkie umowy 
międzynarodowe!

O programie Erasmus pewnie już słysza-
łeś – możesz łącznie spędzić prawie dwa 
lata na którejś z europejskich uczelni. 
Nie będę się tutaj rozpisywał – wejdź sam 
na i sprawdź.erasmus.us.edu.pl 

Nie tylko Erasmus wysyła ludzi za granice 
– przecież są też uczelnie poza Europą. 
I z nimi Uniwersytet Śląski też utrzymuje 
kontakty! W Dziale Współpracy z Zagra-

nicą dowiesz się gdzie możesz skierować 
swoje kroki w poszukiwaniu egzotyki!

O, a czy słyszałeś o programie MOST? 
To jest taki, można powiedzieć, „lokalny 
Erasmus”. W skrócie – możesz jeden rok 
swoich studiów spędzić w innym mieście. 
Katowice piękne, ale Poznań też niczego 
sobie, nieprawdaż? Zapoznaj się ze szcze-
gółami na .most.amu.edu.pl

UŚ umożliwia wyjazd, ale też z otwartymi 
ramionami przyjmuje przyjezdnych! 
W ich zaklimatyzowaniu pomaga Szkoła 
Języka i Kultury Polskiej – dowiedz się 
o niej więcej na .sjikp.us.edu.pl

Ahoj przygodo!

Frida, Jurek i ja, czyli komitet powitalny 
dla naszych zagranicznych gości. W takich 

chwilach bardzo lubię swoją pracę!

Wyjazdy



Oprócz cotygodniowego święta studen-
ckiego, zwanego „weekendem”, co jakiś 
czas społeczność 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 
organizują sami studenci, inne są 
wynikiem kooperacji z pracownikami, 
niemniej wszyscy dobrze się na nich 
bawią. 

W tym roku możesz bawić się i Ty! Śledź 
strony uczelni i zaglądaj czasem na tablice 
informacyjne, żeby być z imprezami na 
bieżąco, bo właściwie każdy miesiąc ma 
jakąś dużą i kilka małych! 

Z cyklicznych imprez do głowy 
przychodzą mi na przykład:

- Otrzęsiny - obowiązkowa impreza dla 
pierwszaków! (październik)

- Kulawy Mikołaj (grudzień)

- Bal Studenta (styczeń)

- Laur Studencki 

- FAZA (Festiwal Amatorskich 
Zespołów Artystycznych)

- Festiwal Nauki (kwiecień)

- Juwenalia: Śląskie, Zagłębiowskie, 
Cieszynalia (maj)

- Akademia Rozwoju Kariery 

- Urodziny Uniwersytetu Śląskiego 
(czerwiec)

- Urodziny Studenckiego Radia Egida 
(listopad)

- Międzynarodowy Studencki Festiwal 
Folklorystyczny (sierpień - w tym roku 
odbywa się w dniach 21.08-30.08 w Cie-
szynie - program dostępny pod adresem: 
www.msfff.pl.

…ale jestem pewien, że o niejednej 
zapomniałem, więc tak jak mówiłem 
wcześniej – bądź uważny!

Jak myślicie, na którą imprezę wybiorą się 
nasi Żacy? 

Spoiler: na wszystkie!

Rozklad imprez
akademickich



Martyna poznaje zachowania karaczanów 
na Wydziale Biologii i Ochrony 

Środowiska UŚ. Ja poznaję ich smak.

Jurek pracujący ciężko w CINiBA  
w celu przygotowania referatu na 

najbliższą konferencję socjologiczną. 
W mojej książce nie ma obrazków.



Skrzypcowy duet Fridy i Unibota. 
Robot trochę nierówno… 
Z kim ja muszę pracować! Filip w czasie badania oddziaływania 

bodźców suboptymalnych w laboratorium 
psychologicznym na Wydziale Peda-

gogiki i Psychologii UŚ. Mam cię, bratku!



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

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą pracownicy Centrum 
Obsługi Studentów pod numerem  i adresem mailowym 32 359 1730
dlastudenta@us.edu.pl. Możliwe zresztą, że już odpowiedzieli, na stronie 
student.us.edu.pl – pamiętaj, 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!


