Przewodnik dla studenta pierwszego roku

Witaj,
Witaj, usiądź,
usiądź, zdejmij
zdejmij płaszcz!
płaszcz!
Cześć, jestem Janek!
Mogłeś już mnie poznać – służyłem pomocą odnośnie studiów w
mediach społecznościowych. Witaj wśród Nas, studentów
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Nicolaus Copernicus
University). Witaj na Naszym Wydziale. Mam dla Ciebie wspaniałą
informację. Może już wiesz, a może niezbyt zdajesz sobie sprawę,
lecz… studiujesz na wydziale wyróżnionym. Jaki jest nasz złoty
laur? To akredytacja*, którą może się pochwalić jedynie… 5%
najlepszych uczelni biznesowych na świecie! Dzięki niej tworzymy
wspólnotę między innymi z: Massachusetts Institute of
Technology, Columbia University, Harvard University, Yale
University, London Business School, Erasmus University
Rotterdam, Maastricht University oraz University of Ljubljana!
*The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) –
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu – to
prestiżowa, globalna organizacja typu non-profit, której głównym celem
jest poprawa jakości edukacji w zakresie nauk ekonomicznych.
Zainteresowani, klikajcie [tutaj].
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usiądź, zdejmij płaszcz!
Spis treści

Przed pierwszymi zajęciami: legitymacja studencka - 5
Przed pierwszymi zajęciami: USOS - konto - 6
Przed pierwszymi zajęciami: rejestracja na przedmioty - 7
USOS: rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie - 8
USOS: rejestracja na WF i lektoraty - 9
Jak dojechać na kampus? - 10
Jak dojechać na kampus? Bilet miesięczny - 11
Bilet miesięczny: kasy biletowe - 12
Uczelniana etykieta: jak zwracać się do wykładowców? - 13
Uczelniana etykieta: jak pisać maile? - 14
Kontakt z wykładowcami - 15
Dziekanaty - 16
Kurs BHP i szkolenie biblioteczne - 17
Biblioteka - 18
Biblioteka: jak wypożyczyć książkę? - 19
Warunek, czyli warunkowe zaliczenie roku - 20

Godziny rektorskie/dziekańskie - 21
Jak założyć koło naukowe? - 22
Jak zarezerwować salę? - 24
Akademiki i mieszkania - 25
Stypendia: stypendium socjalne - 27
Stypendia: stypendium Rektora - 28
Stypendia: stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - 29
Erasmus+ i mentoring - 30
Akademicka Przychodnia Lekarska - 33
Punkty ksero - 34
Gdzie zjeść coś blisko kampusu? - 35
Rozrywka: teatry i kina - 37
Rozrywka: kluby w Toruniu - 39
Juwenalia – 40
Słownik - 41

3

Witaj,
zdejmij
płaszcz!legitymacja studencka
Przed usiądź,
pierwszymi
zajęciami:

Legitymacja studencka uprawnia Cię do takich samych
ustawowych zniżek, jak legitymacja szkolna. Ale w Toruniu, za
okazaniem legitymacji studenckiej możesz dostać rabat w
punktach usługowo-rozrywkowych na terenie całego miasta!
Zanim jednak dostaniesz legitymację do rąk, musisz do systemu
IRK wgrać zdjęcie. Jakie? Najlepiej, aby nie było jednym z Twojego
wakacyjnego albumu, lecz takim profesjonalnym, formalnym. Jeśli
masz zachowane zdjęcie od dowodu, śmiało możesz je użyć!
Zeskanuj i wgraj do systemu IRK!
A jeśli już masz legitymację, ale gdzieś ją zapodziejesz – kliknij w
[ten link], złóż podanie w dziekanacie i przygotuj 25,50 na nową!
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Witaj,
zdejmij
płaszcz!USOS - konto
Przed usiądź,
pierwszymi
zajęciami:

Legendarny USOS, który często bywa bohaterem memów, teraz
stoi przed Tobą otworem! A co kryje się pod tymi literkami?
Uczelniany System Obsługi Studiów, czyli następca papierowego
indeksu!
Jak wygląda rejestracja? Co zrobić, aby w pełni odkryć Twojego
następcę Librusa bądź papierowego dziennika? To nie jest trudne!
Choć uprzedzam: przygotuj się na przyszłe zwroty akcji)
[Oto strona], na której założysz konto. Do jego zarejestrowania
potrzebujesz numeru albumu, który znajdziesz albo na legitymacji
(jeśli już ją posiadasz) albo w systemie IRK!
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Witaj,
zdejmij
płaszcz!rejestracja na przedmioty
Przed usiądź,
pierwszymi
zajęciami:
Jak zarejestrować się na przedmioty w USOSie? Prosto!
A po co? Między innymi po to, by wykładowca mógł wstawić Ci ocenę.
Najpierw zaloguj się w USOSie. Zrobisz to, klikając [tutaj] i wybierając
"Uczelniany System Obsługi Studiów - USOS". Znajdź "DLA STUDENTÓW"
(pasek u góry), kliknij "REJESTRACJA" i jeśli to możliwe - wybierz
"REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY". Ważne jest, aby znaleźć SWÓJ wydział
przy rejestracji na przedmioty.
Okej, a co zrobić, jak już masz swoje przedmioty - kiedy już wybrałeś
wydział, kierunek, rok, semestr? Przyjrzeć się koszyczkowi przy nazwie
przedmiotu, poczuć jak na zakupach w sklepie i z tą myślą, kliknąć w
koszyk, aby się zarejestrować. Szary kolor koszyka oznacza , że nie ma się
dostępu do rejestracji, zielony, że można się zarejestrować, żółty (lub inne
odcienie, zależnie od ekranu), że dokonano rejestracji.
Czasami przy zapisie musisz wybrać grupę. Zorientuj się wtedy, do której
grupy należysz (informacji szukaj na stronie www Wydziału lub w swoim
dziekanacie). Jeśli klikniesz ponownie w koszyk, zapis na dany przedmiot
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Witaj,
zdejmij
płaszcz!
USOS:usiądź,
rejestracja
na przedmioty
ogólnouniwersyteckie
Weźmy teraz na tapetę wykłady ogólnouniwersyteckie, które spośród puli
oferują nam wszystkie wydziały Uniwersytetu. A czy (i kiedy) musisz
realizować wykłady ogólnouniwersyteckie? Sprawdź w swoim planie
studiów, dostępnym [tutaj]. Zazwyczaj na naszym Wydziale, na pierwszym
roku, nie ma potrzeby realizacji zajęć ogólnouczelnianych, także na razie się
tym nie martw!
Ale jeśli jesteś już starszym studentem i przyszedł ten czas, by zrealizować
"ogóna" musisz się na niego zarejestrować. Jak to zrobić? Zaloguj się do
USOSa, w aktualnościach wybierz "KALENDARZ REJESTRACJI", znajdź
"UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU" i kliknij obok, na
"KALENDARZ REJESTRACJI TEJ JEDNOSTKI". Następnie znajdź interesujący
Cię wykład ogólnouniwersytecki i zarejestruj się na niego, tak, jak na zwykły
przedmiot. Kto pierwszy, ten lepszy a i melisa czasami się przyda... ;-)
Pamiętaj, żeby ilość punktów ECTS wybranego przez Ciebie wykładu
zgadzała się z ilością punktów ECTS, którą masz zapisaną w planie studiów
przy wykładzie ogólnouniwersyteckim. W innym przypadku, będziesz musiał
zrealizować jeszcze jeden (lub więcej) przedmiotów ogólnouniwersyteckich.
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Witaj,
zdejmij
płaszcz!
USOS:usiądź,
rejestracja
na WF
i lektoraty
Na drugim roku studiów licencjackich musisz zrealizować
zajęcia z wychowania fizycznego i języka angielskiego
(lektoraty). Rejestracja na te przedmioty nie odbywa się za
pośrednictwem USOSa, a za pomocą tzw. rejestracji
żetonowej, dostępnej tutaj.
Znajdziesz tam kalendarz rejestracji. Dla przykładu:
rejestracja na WF trwa zazwyczaj 3 dni. Każdego dnia do
wyboru mamy pakiet innych zajęć. Istotne jest, że już
wcześniej możemy zobaczyć, na co można się zarejestrować i
którego dnia!

Rejestrujemy się tylko na jedne zajęcia, zazwyczaj o 12:00.
Ale czekamy już wcześniej, ponieważ i tutaj rządzi zasada kto
pierwszy, ten lepszy!
A co można wybrać na WF? Każdy znajdzie coś dla siebie:
pilates, piłka nożna, fitness, zumba, nordic-walking, aikido,
tenis stołowy i wiele, wiele więcej!
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Witaj,
usiądź, na
zdejmij
płaszcz!
Jak dojechać
kampus?

To bardzo proste! Na kampus kursują tramwaje nr 1 (kierunek
Uniwersytet), 4 (kierunek Uniwersytet). Linie tramwajowe 2
(Motoarena), 3 (Reja), 5 (Motoarena) zatrzymują się przy Tesco,
z którego łatwo trafić na nasz kampus - wystarczy iść cały czas
prosto po przejściu przez pasy, kierując się w przeciwnym
kierunku do Tesco.
A jakie linie autobusowe jeżdżą na kampus? Jest ich kilka,
między innymi: 15 (Uniwersytet), 17 (Uniwersytet), 18 (Port
Drzewny), 25 (Uniwersytet) 26 (Plac Skalskiego- Toruń Plaza);
28 (Uniwersytet), 32 (Przy Lesie), 34 (Plac Skalskiego- Toruń
Plaza), 36 (Rozgarty), 40 (Plac Skalskiego- Toruń Plaza).
Jeśli jesteś zmotoryzowany, nie martw się - przy uczelni
znajdziesz bezpłatne parkingi, na których zostawisz swoje auto.

9

Witaj,
usiądź, na
zdejmij
płaszcz!
Jak dojechać
kampus?
Bilet miesięczny

Gdzie kupujemy i jaki?
Najpierw cena za ulgowe miesięczne! Za dzienny na wszystkie
linie autobusowe i tramwajowe płacimy 44,60, natomiast za
dzienny i nocny na wszystkie linie autobusowe i tramwajowe
równe 50 złotych.

Za bilet miesięczny na jedną linię autobusową wydajemy ze
swojej kieszeni 37,90, ale za bilet miesięczny wyłącznie
tramwajowy (obowiązuje on również w nocy, nie ma
rozróżnienia na dzienne i nocne) 35 złotych!
I teraz najważniejsze. Gdzie? Na pewno ucieszy Was, że całkiem
blisko kampusu można nabyć bileciki (między innymi w Plazie –
galerii nieopodal kampusu!), ale żeby było wszystko jasne, na
następnej stronie lista wszystkich punktów sprzedaży.
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Witaj,
usiądź, zdejmij
Bilet miesięczny:
kasypłaszcz!
biletowe
1. Przy ul. Sienkiewicza 24/26
• od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 17.30,
• w każdą sobotę, w godz. od 6.00 do 13.30
2. Przy ul. Legionów 220, od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.15 - 17.00.
3. Przy ul. Dziewulskiego (pętla MZK Rubinkowo II),
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.15 - 17.00.

4. Przy Al. Jana Pawła II (Plac Rapackiego),
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.15 - 17.00.
5. Przy ul. Szosa Okrężna 62-82 (pętla MZK Uniwersytet)
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.45 - 15.30.
6. C.H. PLAZA - ul. Broniewskiego 90 (I piętro),
• od wtorku do piątku, w godz. 11.00 - 18.45.
• w każdą sobotę w godz. od 09.00 do 16.45.
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Witaj,
usiądź,
zdejmijjak
płaszcz!
Uczelniana
etykieta:
zwracać się do wykładowców?

Na Uniwersytecie obowiązują pewne zasady zwracania się do
wykładowców. Zajęcia prowadzone są przez magistrów, doktorów,
doktorów habilitowanych i profesorów. Jak nie popełnić faux pas i nie
zmniejszyć rangi któregoś z Twoich prowadzących? Wiedzieć, jaki
tytuł/stopień naukowy ma dany wykładowca! A jak to sprawdzić? W
USOSie - albo poprzez wyszukiwarkę w katalogu albo przez plan Twoich
zajęć. I żeby nie było tak prosto, pamiętaj, że do doktora habilitowanego
zwracamy się "Profesorze"!
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Witaj,
usiądź,
zdejmijjak
płaszcz!
Uczelniana
etykieta:
pisać maile?

Nasz USOS posiada pocztę, a więc każdy z nas ma swojego
u-maila! Robimy z niego użytek, na kilka sposobów.
Sprawdzamy, czy nie dostaliśmy nowych informacji, ale i
sami w potrzebie redagujemy wiadomości. Jak? Przede
wszystkim, zapomnijmy o zwrocie 'Witam'! Jak zacząć?
Najlepiej
tak:
"Szanowny
Panie
Magistrze/Doktorze/Profesorze XYZ," lub "Szanowna Pani
Magister/Doktor/Profesor XYZ," i dalej, od następnej linijki z
małej litery zacznij pisać o swojej sprawie. Nie zapomnij się
podpisać - imieniem i nazwiskiem, a najlepiej dodaj także
kierunek i rok studiów.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Kontakt
z wykładowcami

Gdzie szukać namiarów na naszych wykładowców? Gdzie sprawdzić
termin indywidualnych konsultacji? Oczywiście w USOSie – każdy
pracownik naszego Wydziału (i Ty także) posiada tam swój „profil”,
w którym znajdziesz informacje kontaktowe oraz daty dyżurów.
Zaloguj się do systemu i w katalogu wpisz imię i nazwisko
poszukiwanego pracownika.
Ah! I jeszcze jedno. [Tutaj] znajdziesz informacje kontaktowe do
pracowników administracyjnych naszego Wydziału. Przyda się!
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Witaj,
usiądź, zdejmij płaszcz!
Dziekanaty

Dziekanaty i panie z dziekanaów są tradycynie tematami różnych
memów w internecie, ale memy te nie sprawdzają się na na naszym
wydziale.
Dziekanaty dla studentów czynne są od poniedziałku do czwartku
do 12:00, a więc pamiętajcie, że w piątki nie czas na odwiedziny
Pań w dziekanacie. A co możemy w dziakancie załatwić? Spytać o
naszego USOSa (jeśli mamy z czymś problemy), przyjść i zapłacić
ubezpieczenie, porozmawiać na temat naszego stypendium, czy też
wyjazdu zagranicznego, złożyć wszelkie podania.
A co jeśli już jest po południu? Nic prostszego! Dla spóźnialskich,
zapracowanych mamy pokój 21! Tak, na naszym wydziale działa
tzw. "Dziekanat Na BIS", otwarty do godziny 15 (już od 12), a w
piątki od rana.
W imieniu Pań z dziekanatu, serdecznie zapraszam!
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Witaj,
usiądź,
zdejmij biblioteczne
płaszcz!
Kurs BHP
i szkolenie
Na UMK szkolenie BHP odbywa się za pomocą platformy
Moodle, dostępnej po zalogowaniu w Centralnym Punkcie
Logowania. Na niej znajdziemy kilka rozdziałów z zakresu
bezpieczeństwa, higieny, radzenia sobie z niebezpieczeństwem.
Na końcu czeka nas test, który jest obowiązkowy dla każdego
studenta pierwszego roku. Do testu należy podejść do końca
stycznia, inaczej - nie zaliczymy kursu a niezaliczenie BHP może
skutkować niezaliczeniem roku.
Mamy do niego dwa podejścia. Kurs BHP jest również
wyświetlany wraz z innymi przedmiotami w USOSie, ale za
zdanie go, nie otrzymujemy oceny, lecz ZALICZENIE.
Wiem, że Moodle może wydawać się skomplikowany w
obsłudze, dlatego [tutaj] znajduje się dokładny odnośnik do
kursu BHP.
Ah, zapomniałbym. Uprzedzając pytania: szkolenie biblioteczne
na naszym Wydziale nie jest obowiązkowe.

16

Witaj,
usiądź, zdejmij płaszcz!
Biblioteka

Biblioteka Uniwersytecka to miejsce, w którym można spędzić
trochę czasu, na przykład w przerwie pomiędzy zajęciami. Jest
blisko większości wydziałów, ponieważ mieści się na naszym
kampusie! Przychodzimy, aby wypożyczyć potrzebne nam książki 1 piętro po pokonaniu pierwszych schodków, ale też na 2 piętrze
możemy odnaleźć ciekawe zbiory. Znajdziemy wśród nich pozycje,
które mogą być nam przydatne, ale również te, które dostarczą
nam rozrywki - literatura dla każdego miłośnika książek kryminały, science fiction, komedie, romanse… Po prostu:
szukajcie, a znajdziecie!
Ah, no i bardzo serdecznie polecam naszą wydziałową bibliotekę!
Miła obsługa, dużo pozycji, przytulna czytelnia.
Ale co zrobić, aby wypożyczyć książkę? To proste! Przejdźmy dalej!
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Witaj,
usiądź,
płaszcz!
Biblioteka:
jakzdejmij
wypożyczyć
książkę?
Najpierw logujemy się do Centralnego Punktu Logowania. Kiedy
pojawi nam się już niebieska strona, odnajdujemy Bibliotekę. Tam
szukamy wybranego przez nas dzieła poprzez wskazanie autora,
tytułu lub słowa kluczowego. Kiedy już znajdziemy interesującą nas
pozycję, zamawiamy ją. Istotne, aby zwrócić uwagę na miejsce, w
którym znajduje się nasza książka, ponieważ zamawianie przez
USOSa uwzględnia wszystkie Biblioteki - na wszystkich wydziałach!
Kiedy już zamówimy książkę, śledzimy cały proces, a więc czekamy, aż
w końcu pojawi się nam zielony napis, że książka na nas czeka.
Pamiętajmy, że jeśli w danej chwili pozycja, której potrzebujemy nie
jest dostępna - możemy się podpiąć. W ten sposób dajemy znać, że
czekamy.
Oczywiście tak jak w każdej bibliotece - mamy limit czasowy, ale
spokojnie. Za pomocą USOSa można przedłużyć termin
wypożyczenia.
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Witaj,
usiądź,
płaszcz!
Warunek,
czylizdejmij
warunkowe
zaliczenie roku

Czasami powinie nam się noga, ale nie martw się - jest coś takiego, jak warunek,
a więc nasza kolejna szansa, jeśli nie uzyskaliśmy zaliczenia w drugim (bądź
kolejnym) terminie. Warunek możemy otrzymać z wykładu lub ćwiczeń.
Nie wiem, czy wiesz, ale formalna nazwa warunku to wpis warunkowy.
A jak z opłatami? Warunek jest bezpłatny, płatne jest powtarzanie zajęć, czyli
sytuacja, w której nie powiodła się żadna z prób zaliczenia przedmiotu.
Co zrobić, gdy już zapadła decyzja "No to warunek…" ? Udać się do dziekanatu i
poprosić o odpowiednie pismo lub pobrać je [stąd].

Co dzieje się z naszym wnioskiem? Z dziekanatu wędruje do Dziekana, który
wyraża zgodę na to, abyśmy mogli przystąpić do warunku lub nie. Gdy już
uzyskamy pozytywną opinię, termin ostatecznego otrzymania oceny dostaniemy
w osobnym piśmie. Po ten dokument możemy zgłosić się do dziekanatu.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Godziny
rektorskie/dziekańskie

Godziny Rektorskie, a nawet Dni Rektorskie to czas wolny od nauki, który
ogłasza nam Rektor. Obowiązują one na całej uczelni.
Natomiast Godziny lub Dni Dziekańskie ogłasza Dziekan danego Wydziału
dotyczą one jedynie zajęć odbywających się właśnie tam.

PS Pasowałbym na Dziekana? ;-)
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Witaj,
usiądź,
zdejmij
płaszcz!
Jak założyć
koło
naukowe?

Ale zanim postanowicie to zrobić, spójrzcie [tutaj] i [tutaj] - być może
Wasze wymarzone koło już istnieje i wystarczy do niego dołączyć!
Najpierw musimy znaleźć grupę zainteresowanych osób. Do koła mogą
należeć studenci, doktoranci i osoby zainteresowane tematyką naszej
organizacji studenckiej. Co dalej? Musimy mieć opiekuna naukowego,
jeśli chcemy założyć koło naukowe. Opiekun to taki nasz mentor, który
pomaga nam w sferach dydaktycznych oraz administracyjnych. Ponadto,
aby utworzyć koło, musimy mieć zgodę dziekana!
Co zrobić dalej? Zmień stronę, a wszystko Ci wyjaśnię.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij
płaszcz!
Jak założyć
koło
naukowe?
- ciąg dalszy

Aby działać, jesteśmy zobligowani do utworzenia regulaminu naszego
koła, w którym wspomnimy o:
• nazwie koła oraz o tym, czym ono będzie się wyróżniało;
• terenie działalności koła i jego siedzibie;
• celach koła i realizacji jego działań;
• sposobie pozyskiwania i utraty członkostwa, przyczynach utraty oraz
prawach i obowiązkach członków;
• władzach uczelnianej organizacji, trybie dokonywania ich wyboru,
czasie trwania kadencji oraz ich kompetencjach;
• sposobie reprezentowania uczelnianej organizacji i warunkach
ważności jej uchwał;
• zasadach dokonywania zmian regulaminu;
• sposobie rozwiązania organizacji;
Wniosek o rejestrację koła znajdziesz na stronie Uniwersytetu - wypełnij
go, złóż do Dziekanatu i czekaj na decyzję!
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Witaj,
usiądź, zdejmij
płaszcz!
Jak zarezerwować
salę?

Jeśli założysz własne koło naukowe, niejednokrotnie będziesz
potrzebował sali - czy to na spotkanie koła, czy to na
organizowane przez Twoją organizację wydarzenie. Aby
zarezerwować salę na Wydziale, musisz napisać podanie do
Prodziekana ds. Studentów, w którym poprosisz o wyrażenie
zgody na udostępnienie wskazanej przez Ciebie sali. Aby
sprawdzić, która z sal w danym terminie jest wolna, skorzystaj z
Systemu Rezerwacji Sal, dostępnego pod tym adresem lub udaj
się do pokoju numer 17, do p. Danuty Kulig. Gdy podanie będzie
już gotowe, zanieś je do wspomnianego pokoju. Pamiętaj o
zachowaniu porządku w użytkowanej przez Ciebie sali - to Ty
ponosisz za nią odpowiedzialność!
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Akademiki
i mieszkania
Dom Studencki to akademik, a mieszkanie to stancja. My,
studenci, dzielimy się na takich, którzy wolą pierwszą lub
drugą opcję. Najpierw chwila o akademiku…
Aby zamieszkać w akademiku trzeba mieszkać w
miejscowości, z której dojazd uniemożliwia sprawne
docieranie na zajęcia uniwersyteckie (jest daleko, słabo
kursują
autobusy/pociągi
etc.)
Pierwszeństwo
do
zamieszkania w akademiku mają wśród nas Ci, którzy mają
słabą sytuację finansową.
Najlepiej zamieszkać obok kampusu w jednym z tych Domów
Studenckich: 7, 8,9,10,11 i 12. Chociaż można również trafić
do 1, 2, 3, 5 i 6, które mieszczą się w "Osiedlu Centrum", z
którego 'z buta' mamy 7 minut do starówki, czy 10 do kina.
Co z pokojami? Dostępne są jednoosobowe, dwuosobowe, a
nawet trzyosobowe.
Wniosek o akademik? [Proszę bardzo!]
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Akademiki
i mieszkania
– ciąg dalszy

Jeśli chodzi o stancje - je można znaleźć dosyć łatwo na
Gagarina, Kraszewskiego (ogólnie niedaleko kampusu). A jak
cenowo? Za pokój w mieszaniu studenckim zapłacicie około
300-400 złotych (i oczywiście więcej - wszystko zależy od
standardu mieszkania, dzielnicy itp.)
Szukajcie na popularnych portalach ogłoszeniowych, ale także
w [tej grupie] na Facebooku.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Stypendia:
stypendium
socjalne
Drogi Szczęśliwcu, My, studenci UMK mamy do wyboru kilka
stypendiów. Rzućmy więc na nie okiem. Ale pamiętaj, że o
stypendiach wie wszystko p. Jolanta Karpińska, p. 43.
Stypendium socjalne
Co robimy, aby je uzyskać? Szukamy w USOSie dwóch
dokumentów (średnia dochodów za poprzedni rok oraz
wniosek o stypendium socjalne) - moduł "Wnioski", z którymi
musimy się udać do siedziby wydziałowej komisji
stypendialnej. Generator ten dostępny jest przez cały rok
akademicki, co oznacza, że przez cały rok możesz złożyć
wniosek! Stypendium socjalne pomaga tym z nas, którzy są w
trudnej sytuacji, a ponadto może być wyższe, jeśli mieszkamy
w akademiku, innym miejscu poza naszym miejscem stałego
zamieszkania lub gdy dojazdy na zajęcia stanowią dla nas
większy koszt.
Progi stypendium socjalnego zostają ustalane w październiku
przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów.
A [tu] kliknij po więcej.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Stypendia:
stypendium
Rektora
Stypendium Rektora
A co to takiego? To laur, można by rzec, dla najlepszych pod
względem wyników wśród naszej studenckiej społeczności!
Wnioski o to stypendium składamy w październiku - w tym
właśnie miesiącu pojawia się internetowy generator w USOSie.
Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, zazwyczaj są dwa
jego progi - niższy i wyższy. Jeśli jesteś aktywnym studentem
(np. piszesz publikacje/bierzesz czynny udział w konferencjach,
studiujesz dwa kierunki), możesz liczyć na dodatkowe punkty w
rankingu. Wnioski należy składać w Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu, ul. Gagarina 35.
Warto obserwować i śledzić stronę Samorządu Studenckiego
UMK na FB - tam zawsze pojawiają się najświeższe informacje
odnośnie stypendium Rektora.

Na podobnych zasadach przyznawane jest stypendium
sportowe.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Stypendia:
stypendium
specjalne dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Aby otrzymać to stypendium, potrzebujemy orzeczenia o
niepełnosprawności. Istnieją również wyszczególnione stopnie,
które są istotne w procesie rejestracji. Gdzie składać i gdzie
rozmawiać o tym stypendium? Tutaj: Biuro Samodzielnej Sekcji
ds. Studentów Niepełnosprawnych. Biuro mieści się przy Domu
Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56 611-49-83, e-mail:
pelnomoc@umk.pl.
Szereg szczegółowych informacji znajdziecie po kliknięciu [tutaj].
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Erasmus+
i mentoring
Możliwe, że słyszeliście już o 'Erasmusach’, „Erazmo”, ale co to dokładnie?
Nasza uczelnia bierze udział w międzynarodowym Programie Erasmus+.
Program ten polega na studenckiej wymianie zagranicznej. Jak działa?
Wchodząc na [naszą stronę], szukamy nazwy naszego wydziału, a
następnie przeglądamy listę uczelni zagranicznych, które mają podpisaną
umowę z naszym wydziałem. My, możemy się pochwalić naprawdę
szeeeeeeerokim wachlarzem propozycji. Co dalej? Zapoznajemy się z
ofertą danego uniwersytetu i podejmujemy decyzję, na jak długo mamy
zamiar udać się do innego kraju. Wyjeżdżać możemy na czas trzech
miesięcy, jednego semestru lub całego roku. Jedziemy albo się uczyć albo
realizować naszą praktykę. Istotny jest również fakt, że na taki wyjazd
dostajemy stypendium, którego wysokość zależy od kraju, jaki
wybierzemy.
Co musimy zrobić, by wyjechać? Mieć ukończony rok studiów, znać w
stopniu komunikatywnym język angielski oraz złożyć kilka dokumentów, ale
ta biurokracja ma duży uśmiech , ponieważ Panie z International Office
życzliwie nam pomagają oraz wspierają w decyzji o byciu przyszłym
29
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Witaj,
usiądź,
zdejmij płaszcz!
Erasmus+
i mentoring

Ale! Na naszym wydziale też możemy poznać studentów
zagranicznych! Ludzi, którzy przyjechali do nas, aby poznawać
naszą kulturę. Ci studenci często potrzebują na początku małej
pomocy. Wiadomo, kogoś, kto pokaże ciekawe miejsca,
wytłumaczy kilka uczelnianych kwestii i zaciekawi naszą wspaniałą
kulturą, a także kuchnią!
I tutaj właśnie pojawia się ESN, czyli Erasmus Student Network organizacja studencka działająca dla studentów zagranicznych. ESN
ma swoich mentorów. Co robi mentor? Staje się wsparciem i
przyjacielem Erasmusa, a dodatkowo mentor, na naszym wydziale
ma zaliczoną praktykę studencką, a przy okazji rozwija swoje
umiejętności językowe, poznaje nowe obyczaje i promuje Polskę.
Czy warto? Jak najbardziej!
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Witaj,
Punktyusiądź,
ksero zdejmij płaszcz!

Te notatki. Góra notatek. Jeszcze większa góra. A co, gdy
(przez przypadek) nie pójdzie się na jeden z wykładów?
Skserować notatki od kolegi! A gdzie najlepiej? Tam, gdzie
najtaniej! Z mojego doświadczenia polecam niebieską budkę,
która stoi naprzeciwko kampusu, tuż przy Polo. Tutaj zawsze
możemy liczyć na miłą obsługę, tanią stawkę i dobrze
wykonaną robotę.
Gdzie jeszcze? W budynku Studium Językowego, za kioskiem
po stronie Polo (ksero Uniwerek), a także na naszym
wydziale. U nas ksero mieści się tuż obok wydziałowego baru
i można płacić w nim kartą (od 4 złotych).
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Witaj,
zdejmij
Gdzie usiądź,
zjeść coś
bliskopłaszcz!
kampusu?
Bar Ekonomia UMK
Najprościej? Nie wychodzić z wydziału i iść do naszego wydziałowego
baru. Tutaj zawsze znajdziecie coś smacznego! Od świeżych kanapek, po
pyszne pierogi lub inne smaczne i tanie dania. Gdzie szukać baru?
Zaprowadzi Was zapach.
Bar Adaś
Tutaj oferta dań jest nieco większa. Więcej kanapek, sałatek, soków! A
wszystko pachnie. I uwaga! Należy spróbować spaghetti! Kosztuje
jedynie 4 złote, a zjedzenie go oznacza bycie pełnoprawnym studentem
UMK, także bon appetit! Szukajcie w Bibliotece Uniwersyteckiej i
Collegium Humanisticum.
Manekin
Tanio, smacznie, ale z jaką jakością! To typowo toruńskie, pyszne
miejsce. Najlepsze dla amatorów naleśników, pancake'ów, a także
zdrowej diety i łasuchów słodyczy! Prócz naleśników znajdziecie także
pyszne sałatki, zupy w chlebie i inne niespodzianki.
Manekin jest naprzeciwko kampusu. Kierujcie się w stronę Polo Marketu
i szukajcie schodów w górę.
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Witaj,
zdejmij
Gdzie usiądź,
zjeść coś
bliskopłaszcz!
kampusu? – ciąg dalszy

MrCapone
Pyszny burger? A może tosty lub pizza? Wpadajcie do MrCapone.
Też naprzeciwko kampusu, zaraz obok Polo Marketu.
Budzik Coffee
Mało czasu na śniadanie? Potrzebujesz kawy lub kanapki? Pyszny
zdrowy koktajl, smoothie i ciasteczka oraz wiele, wiele więcej - po
to przychodzimy do Budzika, bo budzenie może też być pozytywne!
Gdzie? Za kioskiem naprzeciwko kampusu!
Widelec
Burgery z grilla, niesamowite połączenia, pyszne mięso, ciekawe
surówki i te frytki… Gdzie? Nieopodal Od Nowy, w Widelcu!
PS. Będąc na Starówce koniecznie udajcie się na słynne toruńskie
lody w „Cafe Lenkiewicz” i na pizzę do restauracji „Piccolo”!
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Witaj,
usiądź,
zdejmij
płaszcz!
Rozrywka:
teatry
i kina
Nie samą nauką żyje człowiek. Po zajęciach można pomyśleć o
kulturalnej stronie studiowania. A gdzie? Albo w kinie albo w
teatrze! A może tu i tu?
Cinema City
W Toruniu mamy dwa. Jedno z nich znajduje się niedaleko
starówki, na ulicy Czerwona Droga 1-6, a drugie w pobliżu kampusu
– w centrum handlowym Plaza!
Niebieski Kocyk, SKPT Od Nowa
Kino działa w ramach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od
Nowa”, adres: Jurija Gagarina 37A.
Kino Centrum
Kolejne kino. Alternatywa do Cinema City! Oto adres: Centrum
Sztuki Współczesnej, Wały Generała Władysława Sikorskiego 13.
Znajdziecie je niedaleko starówki w budynku przyjemnym i
nowoczesnym, gdzie możecie dodatkowo spróbować przepysznej
granoli, ciasta i wypić coś smacznego! No i pójść na jakąś wystawę.
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płaszcz!
Rozrywka:
teatry
i kina

Teatr im. Wilama Horzycy
Jeden z najstarszych teatrów i bardzo cenionych w Toruniu.
Naprawdę warto tu przyjść. Bardzo polecam miłośnikom sztuki!
Sam budynek teatru wyróżnia się swoją architekturą. Na pewno
Was zaintryguje, jak mnie. Adres: Plac Teatralny 1.
Teatr Baj Pomorski
To miejsce wyglądem przypomina szafę rodem z baśni. A w środku?
Same czary. Zapraszam do środka! Piernikarska 9, niedaleko Empiku
na starówce.
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Najmłodsza instytucja kulturalna, ale jaka utalentowana załoga!
Twoje uszy właśnie tego potrzebują! Adres: Żeglarska 8.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij
płaszcz!
Rozrywka:
kluby
w Toruniu

Toruń to typowo studenckie miasto, a więc nie może w nim
zabraknąć miejsc dla studentów. Oto kilka z nich:

Number One
Każdy student UMK zna lub pozna. Miejsce tuż obok pomnika
naszego patrona- Mikołaja Kopernika! Number One zamknięty jest
jedynie w niedzielę, ale od poniedziałku do soboty oferuje
naprawdę dobre imprezy! Gdzie? Rynek Staromiejski 1.
Stars Club & Lounge
Zwykle odbywają się tutaj imprezy Wydziału Prawa i Administracji.
Miejsce to jest dosyć charakterystyczne. Ma ładne położenie.
Znajdziecie je bowiem niedaleko bulwarów, ale nie wejdziecie ot
tak na luzaka. Obowiązuje selekcja. Gdzie? Bulwar Filadelfijski, przy
hotelu Copernicus.
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Witaj,
usiądź,
zdejmij
płaszcz!
Rozrywka:
kluby
w Toruniu
NRD
Miejsce z muzyką. Coś alternatywnego i odmiennego od powyższych dwóch.
Jeśli będziecie chcieli posłuchać muzyki, nudzić się, to weźcie znajomych i
wpadajcie do NRD. Gdzie: Browarna 6 (niedaleko Rynku Nowomiejskiego).
Latino
Odbywają się tutaj najczęściej imprezy oraz eventy dedykowane Erasmusom,
ESN, mentorom. Miejsce nie jest zbyt duże, lecz klimatyczne. Znajdziecie je
niedaleko Manekina oraz Polo (naprzeciwko kampusu). Adres: Jurija Gagarina
152.
Od Nowa
Nie możemy zapominać o naszym uczelnianym klubie, gdzie odbywają się
Otrzęsiny, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Adres: Jurija Gagarina 37A.
Cybermachina
Fani gier różnego typu poczują się jak w raju! Nie tylko planszówki, ale też
wideo. Miejsce ciekawe i szkoda byłoby je pominąć! Adres: Łazienna 13.
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usiądź, zdejmij płaszcz!
Juwenalia

Co to jest i czemu służy? Majowe święto studentów, które trwa 3
dni. Tak, to okazja do czasu wolnego, wypoczynku oraz koncertów!
Od rana do nocy czekają na nas atrakcje. Różne konkurencje od
poranka, po szaleństwo z muzyką na żywo późnym wieczorem.
Co dodatkowego? W Toruniu każde Juwenalia są tematyczne. Co to
oznacza? Mile jest widziany "odpowiedni" tematyczny strój.
Ponadto rano, a także w ciągu reszty dnia można spotkać nasze
koleżanki a także kolegów przy drogach w zabawnych strojach. Co
oni robią? Zbierają na dobrą zabawę! Dlaczego? Bo taka jest
tradycja!
Nawet sam Mikołaj Kopernik, który wita nas na starówce, przebiera
się na Juwenalia!

40

Witaj,
usiądź, zdejmij płaszcz!
Słownik
• Unibax - kiedyś zwał się Apatorem (niektórym sentyment pozostał do dzisiaj); pierwsza liga żużla,
bardzo popularny toruńki zespół;
• Doktor/Doktor habilitowany- są to stopnie naukowe, które są nadawane przez wyższą uczelnię, a
także instytuty naukowe na podstawie rozprawy doktorskiej; (kto wie, może sami uzyskacie na
naszym UMK taki tytuł? )
• Dyscyplinarka - o to się nie starajcie; to kara za wykroczenie dyscyplinarne;
• Dziekan - razem z Rektorem są najważniejszymi osobami na uczelni; kieruje swoim wydziałem
• Dziekanka - przerwa w nauce zwana urlopem dziekańskim
• ECTS (European Credit Transfer System) - to punkty, które odpowiadają za czas, który trzeba
poświęcić na naukę przedmiotu w stosunku do innych przedmiotów;
• Immatrykulacja - uroczystość przyjęcia (ślubowania) pierwszorocznych studentów; odbywa się po
rozpoczęciu roku;
• Kamionki - tu przyjeżdżamy, aby odsapnąć; szczególnie, gdy robi się ciepło, bo Kamionki to
najbliższe jezioro!
• Kanclerz - osoba, która kieruje administracją i gospodarką uczelni
• Katedra - jednostka administracji wydziału
• Kopiec – studenckie określenie na pomnik Mikołaja Kopernika na starówce
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Słownik
• Otrzęsiny - impreza na przywitanie pierwszorocznych
• Prodziekan ds. Studentów - zastępuje nam Dziekana oraz bezpośrednio zajmuje się sprawami
studenckimi na Wydziale
• Prorektor ds. Studenckich - zastępuje Rektora;, nadzoruje sprawy dydaktyczne, współpracuje z
Samorządem Studenckim
• Rektor - Najważniejsza osoba na uczelni
• Repeta - powtarzanie roku; tego nie próbujcie!
• Samorząd Studencki – śledźcie ich, jeśli chcecie być aktywni i wiedzieć, co?, jak?, bo to
najważniejsza organizacja studencka nauczelni
• Senat - najistotniejsze ciało kolegialne na uniwersytecie;
• Seminarium - zajęcia, które czekają na nas na ostatnim roku licencjatu i magisterki, które są
niezwykle pomocne przy pisaniu prac dyplomowych
• Sesja - to coś takiego, jak maj dla maturzysty, czyli czas egzaminów (luty i czerwiec);
• Starosta - czyli studencki odpowiednik przewodniczącego klasy
• Zajęcia - tak nazywamy lekcje na uniwersytecie
• Zerówka - czasami możemy zdać egzamin jeszcze przed podstawowym terminem; taka pierwsza
szansa
42
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usiądź, zdejmij płaszcz!
Słownik
Mam nadzieję, że ten poradnik okazał się dla Ciebie choć w
niewielkim stopniu pomocny! Na koniec nie pozostaje mi
życzyć Ci nic innego, jak zaaklimatyzowania się na naszym
Wydziale!
Mile widziana jest także Twoja obecność w mediach
społecznościowych! Polub nasz profil na Facebooku,
zaobserwuj nas na Instagramie i dodawaj zdjęcia z
hashtagiem #teamwneiz!
Pamiętaj, #teamwneiz tworzymy razem! Powodzenia w
trakcie studiów!
Ah... I zapomniałbym. Dwója na studiach nie jest oceną
pozytywną. ;-)
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#teamwneiz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
www.econ.umk.pl
www.facebook.com/WNEiZ.UMK
www.instagram.com/teamwneiz

