
Dzień adaptacyjny 01.10.2021 r. 
Informacje do przekazania studentom I roku 

 
Dziekanat 
 
1. Państwa Dziekanat znajduje się w budynku przy ul. Sidorskiej 95/97 

 2 piętro, pok. 306R  
 Studenci zgłaszają się bezpośrednio do osoby, która prowadzi dany kierunek studiów. 

WAŻNE Nie stoją Państwo w kolejce po druk podań – wszystkie obowiązujące druki są umieszczone na stronie 
internetowej Uczelni. 

2. Dziekanat czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10:00-14:00. PONIEDZIAŁEK jest dniem pracy 
wewnętrznej. 

3. Kontakt z Dziekanatem 
 Wirtualny Dziekanat, 
 poczta elektroniczna (należy zawsze podać swoje dane: imię i nazwisko i kierunek studiów), 
 telefoniczny, 
 osobisty – tylko w razie konieczności (zgłoszenie zapotrzebowania o zaświadczenie można przekazać 

telefonicznie bądź elektronicznie na adres e-mail). 
Na stronie internetowej znajdują się kontakty do osób, które zajmuje się Państwa kierunkiem studiów. 

4. Wirtualny Dziekanat 
 studenci nie posiadają indeksów w formie papierowej, 
 każdy student zobowiązany jest do korzystania z elektronicznego systemu – Wirtualny Dziekanat – 

logowanie do systemu wg wskazówek zawartych na stronie internetowej, 
 WAŻNE – informacje z Dziekanatu w przypadku poczty elektronicznej będą wysyłane tylko na adres 

podany przy rejestracji internetowej na studia – musi być zawsze aktualny tak jak numer telefonu. 
W razie zmian student zobowiązany jest poinformować o tym Uczelnię, 

 z uwagi na ochronę danych osobowych i z uwagi na fakt, że nie wszyscy Państwo znają swoje numery 
albumu – nie mogą być wywieszone listy z podziałem na grupy. Każda osoba powinna zarejestrować się 
na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie i na swoim profilu zobaczyć swój przydział do grup. 

5. Informacja o stypendiach 
 wszystkie informacje o dokumentacji i zasadach przyznawania świadczeń studentom znajdują się na 

stronie uczelni w zakładce studenci – aktualności – świadczenia dla studentów, 
 dokumenty przyjmowane są do 15 października – KOMPLET dokumentów WRZUCAJĄ Państwo do 

specjalnej skrzynki, która znajduje się na korytarzu przed dziekanatem pok. 306R 
 niepodpisane wnioski będą rozpatrywane negatywnie. 

Wszystkie dokumenty, podania, wnioski podpisują Państwo czytelnie i własnoręcznie. 
WAŻNE – zaproszenie do komisji stypendialnej – studenci chętni do pracy w komisji stypendialnej mogą zgłaszać 
się za pośrednictwem e-maila do dziekanatu do osób, które zajmują się świadczeniami stypendialnymi 
(informacja na stronie) jak również przez opiekunów roku. 

6. Cudzoziemcy – zapraszamy na spotkanie organizacyjne SPECJALNIE dla Państwa, gdzie będą poruszone istotne 
kwestie dotyczące studiowania w Polsce, pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, opłat za studia, świadczeń 
stypendialnych, itp. PROSZĘ O OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CUDZOZIEMCÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK 
STUDIÓW – 8 października 2021 r. (piątek) o godz. 12:30 w sali 159R 

WAŻNE – studenci, którzy nie dostarczyli w rekrutacji kopii Karty Polaka lub innego dokumentu zwalniającego 
z opłaty za studia, będą mieli naliczoną odpłatność za studia. Proszę jak najszybciej dostarczyć powyższy 
dokument do dziekanatu. 

7. Legitymacja – (dla osób, które w podaniu rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji i wniosły 
opłatę) na stronie uczelni pojawi się informacja o terminie odbioru, w jakim dniu, jaki kierunek, w jakich 
godzinach będzie możliwość odebrania legitymacji. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie 
wyznaczonych dni odbioru dokumentu. 

8. Ślubowanie i oświadczenie RODO opiekunowie roku zbiorą podpisy i po spotkaniu dostarczą do dziekanatu. 
 



 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
 

1. Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem z oceną. 
2. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz zmienione obuwie.  
3. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych PSW w budynku H, zajęcia z pływania (Bezpieczeństwo 

Narodowe oraz Ratownictwo Medyczne)  odbywają się  na pływalni I LO im. J.I.Kraszewskiego przy 
ul. Kraszewskiego 1 (w centrum miasta). 

4. Gabinety prowadzących znajdują się naprzeciwko wejścia do Hali Sportowej w budynku H – gabinety nr 18H 
i 16H. 

5. Na uczelni działa klub AZS, od dnia 05.10 rozpoczynają się zajęcia w sekcjach:  
- poniedziałek i środa: biegi przełajowe oraz sekcja siłowa 
- wtorek i czwartek: wspinaczka ściankowa, siatkówka oraz halowa piłka nożna 

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć z WF przekażą prowadzący na zajęciach. 
 
Studium Języków Obcych  

1. Zajęcia z języków obcych prowadzi Studium Języków Obcych, kierownik – dr Larysa Grzegorzewska (pokój 
367R). Zajęcia realizowane są zgodnie z programem studiów. Na studiach pierwszego stopnia lektorat kończy 
się egzaminem na poziomie B2. 

2. Podział na grupy na poszczególnych kierunkach odbędzie się na pierwszych zajęciach z języka na podstawie 
deklaracji wyboru języka. Oferta językowa: język angielski, język rosyjski i język niemiecki. Wymagania wstępne 
to znajomość języka na poziomie A2. 

 
UBEZPIECZENIA 
Informacja na stronie internetowej – składka online NW 35 zł i OC 5 zł 
 
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE 
https://www.facebook.com/duszpasterstwoakademickiebp 
 
SAMORZĄD STUDENCKI 
ul. Sidorska 107 p. 023 (Dom Studenta) tel. +48 83 344 69 26 
ul. Sidorska 95/97 p. 151R (Rektorat) tel. +48 83 345 62 74 e-mail: samorzad@pswbp.pl 
 
STRONA INTERNETOWA WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH 
WWW.WNT.PSWBP.PL 
 
BIBLIOTEKA 
https://biblioteka.pswbp.pl 
Obecnie Biblioteka pracuje poniedziałek-piątek w godzinach 7.45 – 15.30 
Szkolenie biblioteczne – obowiązkowe 
 


