


Co musisz zrobić na samym 
początku studiów? 



Wychowanie f izyczne i sport 



Załóż elektroniczne  
konto studenckie 
Za pomocą tego konta logujesz się do 
prawie wszystkich elektronicznych usług 
uniwersyteckich, czyli do USOSa, poczty 
służbowej, platformy e-learningowej 
Moodle. 
 
Zakładanie konta: www.uci.umk.pl  
 



W pierwszych dniach października należy założyć konto UMK 
i zalogować się do systemu USOS, aby dopełnić formalności: 
• Elektronicznie podpisać ślubowanie   
 
Pominięcie tej czynności skończy się skreśleniem z listy 
studentów z powodu niepodjęcia studiów (14.10.2020). 



Twoja elektroniczna legitymacja studencka to ważny dokument. 
Poświadcza status studenta, uprawnia do korzystania  
z rozmaitych zniżek (nie tylko transportowych), służy jako karta 
biblioteczna.  
Bez niej ani rusz. 

Odbierz legitymację 



Czym jest USOS? 



USOS to Uniwersytecki System 
Obsługi Studiów (USOS), 
zintegrowany system informatyczny 
obsługujący nie tylko UMK, ale także 
większość polskich uczelni.  
Z USOSa korzysta administracja, 
dziekanaty, nauczyciele akademiccy  
i studenci.  
USOSweb: https://usosweb.umk.pl.  



Wiadomości z U-maila sprawdzasz logując się na swoją pocztę 
studencką: poczta.umk.pl.  

Czemu służy U-mail i jak go sprawdzać? 

STUDENT: numer_albumu@stud.umk.pl 



1. Sprawdź swój plan studiów  
2. Zaloguj się do USOSa 
3. Zapisz się na zajęcia obligatoryjne 
4. Sprawdź swój plan zajęć  
5. Zapisz się na fakultety, które nie kolidują 

z twoimi zajęciami obowiązkowymi 

Jak zarejestrować się na zajęcia? 



Plan studiów 



• studenci są zobowiązani zdobyć 60 pkt ECTS rocznie, 
• punkty nie muszą rozkładać się po równo w semestrach, 
• punkty przechodzą na kolejny rok, 
• za przekroczenie liczby punktów ECTS nie poniesiesz 

dodatkowych kosztów 
 

Do 14.10 możesz złożyć wniosek o przepisanie zajęć zaliczonych 
na innym kierunku. 

 
 

Punkty ECTS?   



• Wszystkie zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 (01.10-21.02) 
na WFINS są zdalne. 

• Biblioteki i infrastruktura niezbędna do studiowania jest dla 
Was dostępna.  

• Zajęcia mogą być realizowane w formie 
synchronicznej oraz asynchronicznej.   

Kształcenie zdalne 



• MS Teams (założ konto na stronie:  https://office365.umk.pl) 
• Moodle  
• BigBlueButton 
• Poczta służbowa U-MAIL 

Narzędzia wykorzystywane w kształceniu zdalnym  

https://office365.umk.pl/


• uczęszczać na zajęcia i przygotowywać się do nich, nie przekroczyć 
dopuszczalnych limitów nieobecności ustalanych przez prowadzących, 

Co jeszcze należy zrobić?  

• spełnić inne wymagania stawiane przez 
poszczególnych prowadzących, w tym 
zaliczyć we wskazanych terminach 
egzaminy, sprawdziany (kolokwia) 

• nie naruszyć regulaminu studiów UMK 



Spełnienie powyższych 
warunków jest 
gwarancją sukcesu!  



Wszyscy wykładowcy odbywają konsultacje 
– tzw. dyżury. Są to najczęściej 1 lub 2 
terminy w tygodniu przeznaczone na 
rozmowy ze studentami. Jeśli chcesz o coś 
dopytać, o czymś podyskutować, 
przedstawić swój punkt widzenia nie czekaj 
na koniec semestru aby skontaktować się z 
wykładowcą. 
Jeśli nie możesz pojawić się konsultacjach 
wyślij e-mail, napisz na Teams, zadzwoń.   

Jak skontaktować się z wykładowcą? 



Dla większości pracowników UMK adres e-mail tworzony jest 
zgodnie z algorytmem: imie.nazwisko@umk.pl 
 
Przedstaw się:  
• imię, nazwisko,  
• kierunek studiów, 
• przedmiot, na który uczęszczasz, grupa do której jesteś 

zapisany, 
• numer albumu, 
 

E-maile służbowe 



• W sprawach rozliczania osiągnięć, wydawania 
legitymacji, zaświadczeń, decyzji dziekańskich, 
awansowania Cię na kolejny rok studiów, a także  
w sprawach socjalnych i stypendialnych – zgłoś się 
do dziekanatu. 

• W przypadku kiedy to konieczne odwiedź nas osobiście.  
• Szybką odpowiedź uzyskasz w Wirtualnym Dziekanacie 

 

Kto może Ci pomóc w rozwiązywaniu 
problemów podczas studiów? 



• W przypadku rozwiązywania sporów pomiędzy 
studentami, doktorantami i pracownikami możesz 
zgłosić się do Dziekana oraz Rzecznika Akademickiego. 
 

Kto może Ci pomóc w rozwiązywaniu 
problemów podczas studiów? 



Powodzenia 
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