
STUDIA
NEURO

NIE
TYPOWE

PRZEWODNIK 
dla studentów 

w spektrum
 oraz osób wspieraj¹cych

studentów z ASD



Twoje za³o¿enia 
s¹ twoimi oknami 
na œwiat. 
Wyszoruj je 
od czasu do czasu, 
inaczej nie przejdzie 
œwiat³o.

„

Isaac Asimov

STUDIA NEURONIETYPOWE



STUDIA NEURONIETYPOWE

1

Wsparcie dla osób z ASD - Biuro ds. Osób z Niepe³nosprawnoœciami ........ 2
Wniosek o IOS - co to jest i jak go wype³niæ ............................................... 3
Kontakt z wyk³adowc¹ ................................................................................ 4
USOS - elektroniczny indeks ....................................................................... 6
Grupa studencka ......................................................................................... 7
Zajêcia / wyk³ady / æwiczenia ..................................................................... 8
Dziekanat .................................................................................................... 9
S³owniczek pojêæ podstawowych .............................................................. 10
Twoi sojusznicy .......................................................................................... 18

spis treœcispis treœci

Przewodnik powsta³ jako efekt innowacji spo³ecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: 
„T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. Innowacja realizowana by³a 
w ramach projektu: „Przepis na wielkopolsk¹ innowacjê spo³eczn¹ – us³ugi opiekuñcze 
dla osób zale¿nych”, którego celem by³o: wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwi¹zañ, 
które przyczyni¹ siê do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwi¹zywania problemów 
spo³ecznych zwi¹zanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zale¿nych. 
Projekt realizowany by³ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia³anie 4.1 Innowacje spo³eczne 
i wspó³finansowany ze œrodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie i wsparcie:
pracownikom Biura ds. Studentów z Niepe³nosprawnoœciami UAM w Poznaniu, 
zespo³owi Fundacji FIONA, wyk³adowcom i pracownikom uczelni wy¿szych oraz wszystkim 
osobom w spektrum, które zechcia³y podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Oprawa graficzna: Spó³dzielnia Socjalna FURIA
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Nasz PRZEWODNIK dedykujemy studentom , zespo³em Aspergera 
oraz innym osobom z ASD, które rozpoczynaj¹ lub planuj¹ studia. 
Jesteœmy przekonani, ¿e bêdzie równie¿ pomocny dla osób, które odczuwaj¹ 
trudnoœci w kontaktach spo³ecznych, dla których komunikacja z innymi jest 
wyzwaniem. Zapoznanie siê z kilkoma istotnymi informacjami zaoszczêdzi Wam 
wiele stresu oraz pozwoli lepiej siê odnaleŸæ w uniwersyteckim g¹szczu nowych 
informacji, pojêæ i zasad.

Na wiêkszoœci uczelni funkcjonuje biuro ds. studentów z niepe³nosprawnoœciami 
lub inna jednostka, które zajmuj¹ siê wspieraniem osób z niepe³nosprawnoœciami, 
tak¿e osób z ze spektrum autyzmu. W takim biurze mo¿na otrzymaæ informacje na 
temat dostêpnego na uczelni wsparcia i rozwi¹zañ formalnych, które mog¹ pomóc 
w studiowaniu osobom z ASD.

        Na wiêkszoœci uczelni wy¿szych studenci mog¹ korzystaæ równie¿ z ró¿nych 
form wsparcia, konsultacji z psychologiem oraz warsztatów psychologicznych 
pomagaj¹cych odnaleŸæ siê w nowym œrodowisku uczelni. 
Dobrze jest przed rozpoczêciem studiów dowiedzieæ siê jakie mo¿liwoœci oferuje 
uczelnia, na której zaczynasz studia.

        Zwykle na pocz¹tku roku akademickiego, studenci I roku maj¹ spotkania 
organizacyjne z opiekunem roku. Jest to pracownik uczelni, który zajmuje siê Twoj¹ 
grup¹ i mo¿e udzieliæ Ci informacji o wsparciu jakie mo¿esz uzyskaæ na uczelni. 

Na studiach du¿o bardziej ni¿ w szkole œredniej, musisz samodzielnie zdobywaæ 
informacje. 

w spektrum

Wsparcie dla osób z ASD  
Biuro ds. Osób z Niepe³nosprawnoœciami

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!

Wsparcie dla osób z ASD  
Biuro ds. Osób z Niepe³nosprawnoœciami
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        IOS to skrót od indywidualnej organizacji studiów. 
To rodzaj udogodnienia, które pozwala studentom z ró¿nych przyczyn wnioskowaæ 
o indywidualne warunki zaliczenia. Wydzia³y dysponuj¹ w³asnymi drukami podania, 
które nale¿y wype³niæ komputerowo i odrêcznie podpisaæ lub uzupe³niæ rêcznie 
i z³o¿yæ u prodziekana ds. studenckich w³aœciwego dla danego Wydzia³u. 

        IOS mo¿e byæ wydany wraz ze zwolnieniem z zajêæ (co znaczy, ¿e student 
nie musi uczêszczaæ fizycznie na zajêcia, lecz nie zwalnia go to z obowi¹zku ich 
zaliczenia) lub bez zwolnienia z zajêæ. Mo¿e u³atwiaæ zmianê formy lub terminu 
zaliczenia, dostosowan¹ do potrzeb i mo¿liwoœci studenta. 

                                Zdiagnozowane spektrum autyzmu – nawet bez orzeczenia 
o stopniu niepe³nosprawnoœci – pozwala na skorzystanie z takiej mo¿liwoœci. 

        Po uzyskaniu zgody nale¿y zrobiæ ksero pisma i z³o¿yæ orygina³ w Dziekanacie, 
a kopiê pokazaæ do wgl¹du Wyk³adowcom, najlepiej na pierwszych zajêciach. 
Bez przedstawienia druku prowadz¹cym, nie mo¿esz oczekiwaæ wsparcia z ich 
strony, czy indywidualnego traktowania. 

         Wyk³adowcy mog¹ nie zdawaæ sobie sprawy z tego, ¿e jesteœ studentem 
ze spektrum. Tylko Ty mo¿esz ich o tym poinformowaæ i uzyskaæ wsparcie.

         Co istotne, niektóre wydzia³y daj¹ termin, w jakim mo¿na wnioskowaæ o IOS, 
zatem im szybciej o niego wyst¹pisz , tym lepiej (nawet przed rozpoczêciem roku  
akademickiego). Wa¿ne jest równie¿, aby opisaæ, jakiego rodzaju udogodnieñ siê 
oczekuje w zwi¹zku z IOS. 

                                Po pomoc w poprawnym wype³nieniu mo¿na siê udaæ do Biura 
ds. Osób Niepe³nosprawnych.

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!

Wniosek o IOS 
– co to jest, jak go wype³niæ

Wniosek o IOS 
– co to jest, jak go wype³niæ

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!
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Dziêki posiadaniu IOS'a mo¿esz na uzyskaæ:

wiêksz¹ liczbê nieobecnoœci na zajêciach
zmianê formy zaliczenia przedmiotu (z ustnej na pisemn¹ i odwrotnie)
przed³u¿enie czasu pisania o 50%
mo¿liwoœæ podejœcia do zaliczenia b¹dŸ egzaminu w indywidualnie 
ustalonym z wyk³adowc¹ terminie
podzielenie egzaminu na dwie czêœci
mo¿liwoœæ korzystania z innych form zapisu w trakcie zajêæ b¹dŸ egzaminu, 
na przyk³ad komputera

Do wyk³adowcy zwracamy siê:
„Panie Magistrze” lub „proszê Pani/Pana” - do osoby z tytu³em mgr
„Panie Doktorze” - do wyk³adowcy z tytu³em dr
„Panie Profesorze” - do osoby z tytu³em dr hab. lub profesora

   Ta sama zasada dotyczy kontaktu mailowego.

Twój wyk³adowca mo¿e nie wiedzieæ, ¿e jesteœ osob¹ z ASD, jeœli mu o tym nie 
powiesz. W³aœciwie, nawet jeœli podejrzewa, nie mo¿e te¿ zapytaæ Ciê o to wprost. 
Najlepszym rozwi¹zaniem jest powiedzieæ wprost, dyskretnie, np. podczas 
spokojnej rozmowy jeden na jeden. Powinien to zrozumieæ. 

                  Nie wolno nadu¿ywaæ cierpliwoœci prowadz¹cych, choæby przez 
uporczywe zadawanie pytañ podczas wyk³adu, a ju¿ na pewno nie jest w³aœciwe 
t³umaczenie siê na ka¿dym kroku diagnoz¹. 
Lepiej jest zapytaj o interesuj¹ce Ciê sprawy po zajêciach lub porozmawiaj 
z wyk³adowc¹ na dy¿urze. 

KONTAKT Z WYK£ADOWC¥ KONTAKT Z WYK£ADOWC¥ 

Jak zwracaæ sie do wyk³adowcy?Jak zwracaæ sie do wyk³adowcy?

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!
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Wyk³adowcy bardzo nie lubi¹ rozpraszania / zamieszania:

Dotyczy to nieskrywanego korzystania z telefonu komórkowego, rozmów, 
s³uchania muzyki, korzystania z laptopa lub tabletu w innych celach 
ni¿ notowanie itp. 
Dozwolone jest picie napojów, jedzenie niekoniecznie – warto jednak o to 
dopytaæ wyk³adowcê. 
Ka¿dy wyk³adowca mo¿e byæ wyczulony na coœ innego. 
Lepiej nie nara¿aæ siê na uprzedzenia ze strony prowadz¹cych.
Publiczne podwa¿anie ich wiedzy jest na studiach bardzo Ÿle widziane 
– mo¿e to równie¿ budziæ niechêæ Twoich kolegów i kole¿anek z grupy.

Niektórzy wyk³adowcy maj¹ specyficzne poczucie humoru… 
Warto wtedy zachowaæ dystans i nie reagowaæ na ¿arty zbyt dos³ownie. 
Studenci z ASD maj¹ tendencje do nieadekwatnych, emocjonalnych reakcji, 
które mog¹ pog³êbiaæ niezrozumienie miêdzy studentem a wyk³adowc¹. 
W sytuacjach kryzysowych najwa¿niejsze to zachowaæ spokój i skonsultowaæ siê 
w razie potrzeby z inn¹ osob¹.  

Kontakt mailowy:
W komunikacji za poœrednictwem wiadomoœci e-mail istnieje specjalny savoir-vivre. 
Warto siê go nauczyæ i stosowaæ w praktyce, gdy¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wyk³adowca 
nie odpisze, jeœli treœæ maila jest nieodpowiednia. Wiadomoœæ e-mail bardziej 
przypomina tradycyjny list ni¿ rozmowê twarz¹ w twarz, dlatego te¿ stosowany 
w nich jêzyk jest bardzo wa¿ny. 

Mail, tak jak ka¿dy list rozpoczynamy zwrotem grzecznoœciowym: „Szanowny Panie 
Profesorze” lub Magistrze/ Doktorze – w zale¿noœci od tytu³u naukowego adresata. 
Koñczymy zwrotem „Z powa¿aniem” oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Czasami na odpowiedŸ mailow¹ trzeba trochê poczekaæ lub siê przypomnieæ. 
Warto to zrobiæ po jakimœ czasie oczekiwania, np. po jednym tygodniu lub dwóch. 
Niektórzy wyk³adowcy u¿ywaj¹ wy³¹cznie prywatnych skrzynek, nie opisanych 
na stronie Wydzia³u. Warto podpisywaæ siê nie tylko imieniem i nazwiskiem, 
ale równie¿ rokiem studiów i kierunkiem. 
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Dy¿ur:
Bywa, ¿e kontaktuj¹c siê z wyk³adowc¹ mailowo, 
ten za¿yczy sobie osobistego kontaktu w danej sprawie. 
Nawet jeœli umówi³eœ siê osobiœcie, mo¿e siê zdarzyæ, 
¿e wyk³adowca spóŸni siê na dy¿ur, dlatego warto 
poczekaæ przynajmniej 15 minut. Czasami dy¿ury s¹ te¿ 
odwo³ane – informacje na ten temat s¹ zwykle publikowane 
w aktualnoœciach na stronie wydzia³u lub na drzwiach gabinetu. 

Odpowiednikiem papierowego indeksu na studiach jest USOS, czyli Uniwersytecki 
System Obs³ugi Studenta. Oprócz ocen znajduj¹ siê w nim: poczta studencka, plany 
zajêæ, wzory wniosków, np. o stypendia, dostêp do baz danych, listy przedmiotów 
do zaliczenia, programy studiów, karty przedmiotów i wiele innych informacji. 
W razie jakichkolwiek problemów technicznych zajmuj¹ siê nim pracownicy 
Dziekanatu lub wydzia³owi informatycy. Korzystanie z niego nie jest tak trudne, 
jak mog³oby siê na pocz¹tku wydawaæ. 

Trzeba tylko pamiêtaæ o kilku wa¿nych zasadach:

Nie wszystkie dane (przedmioty, informacje o studencie, grupach 
dziekañskich) pojawiaj¹ siê od razu. Czasem trzeba poczekaæ na og³oszenie 
rejestracji lub uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Obs³uga tak du¿ej liczby ludzi – 
zarówno studentów, jak i pracowników – to du¿e wyzwanie.

Na niektóre zajêcia trzeba zapisaæ siê przez Internet. Informacjê o turach 
rejestracji mo¿na znaleŸæ na stronie WWW i Facebooku Wydzia³u lub Rady 
Samorz¹du Studenckiego.

Na wiêkszoœæ zapisów na zajêcia lub seminaria obowi¹zuje regu³a 
„kto pierwszy ten lepszy”, dlatego trzeba zapisywaæ siê, kiedy s¹ wolne 
miejsca. Jeœli bêdziemy zbyt d³ugo siê zastanawiaæ nad wyborem, 
mo¿e zabrakn¹æ miejsca w interesuj¹cej nas grupie. 

szukaj
informacji
o zmianie

USOS - elektroniczny indeksUSOS - elektroniczny indeks
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Zazwyczaj przed zapisami mo¿na sprawdziæ, jak dzia³a ca³y system zapisów, 
dlatego zanim zapisy rusz¹, warto sprawdziæ terminy i miejsce zajêæ. 
Jeœli jednak nie uda³o Ci siê oficjalnie zapisaæ, nic straconego. 
Mo¿esz spróbowaæ zapisaæ siê bezpoœrednio u wyk³adowcy, pisz¹c do 
niego e-mail lub pójœæ na dy¿ur. W przypadku takich zajêæ jak WF lub 
lektoraty, z regu³y s¹ wskazane konkretne adresy biur, gdzie mo¿na za³atwiæ 
sprawê tych zajêæ.

USOS mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako narzêdzie do wysy³ania wiadomoœci 
do wyk³adowców, podobnie jak poczta studencka. 
Regu³y korespondencji s¹ takie same, jak w przypadku tradycyjnych maili. 
Czasami wyk³adowcy korzystaj¹ z niego, przesy³aj¹c wiadomoœci grupom 
studentów.

Poczta studencka to bardzo wa¿ne narzêdzie. To miejsce przekazywania 
ró¿nych, czêsto kluczowych informacji dotycz¹cych ¿ycia akademickiego. 
Aby nie zapominaæ o jej sprawdzaniu, mo¿na ustawiaæ tzw. przekierowanie 
na w³asn¹, prywatn¹ pocztê. Dziêki temu bêdziesz na bie¿¹co z wieloma 
istotnymi sprawami.

Czêsto na poszczególnych zajêciach grupa 
ma inny sk³ad. Dobrze jest poznaæ 
przynajmniej jedna osobê z danej grupy, 
w której masz zajêcia. Bêdziesz móg³ zapytaæ 
t¹ osobê o ró¿ne rzeczy. Np. o notatki z zajêæ, 
o to co trzeba przygotowaæ, kiedy jest egzamin, itd. 

Na pocz¹tku roku koniecznie zapytaj osoby, z którymi studiujesz na roku i w grupie 
o grupy na FB, w Google Docs lub innej podobnej platformie. Czasami studenci 
zak³adaj¹ równie¿ wspólny adres mailowy dla roku b¹dŸ grupy. Na adres ten 
wyk³adowcy przesy³aj¹ materia³y z zajêæ, sylabusy i wa¿ne informacje.

Grupa studenckaGrupa studencka
ka¿dy
student jest 
czêœci¹ grupy,
roku, 
specjalizacji,
kierunku...
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Studia mog¹ byæ realizowane w ró¿nych trybach:

         studia stacjonarne – studia odbywaj¹ce siê od poniedzia³ku do pi¹tku, 
         na ogó³ nieodp³atne;
         studia niestacjonarne - studia odbywaj¹ce siê w formie zjazdów w weekendy, 
         odp³atne;
         studia wieczorowe - zajêcia odbywaj¹ siê popo³udniami lub wieczorami, 
         w tygodniu lub weekendy, zale¿nie od planu zajêæ. Równie¿ s¹ odp³atne. 

         Zajêcia zwykle odbywaj¹ siê raz w tygodniu, czasami co dwa tygodnie. 

         Jeœli wczeœniej zrealizowa³eœ dany przedmiot na innych studiach, mo¿esz 
spróbowaæ zapytaæ wyk³adowcê o mo¿liwoœæ przepisania otrzymanej ju¿ oceny, 
co zwalnia Ciê z koniecznoœci udzia³u w tych zajêciach i zaliczania ich. 
Wyk³adowca podejmuje decyzjê – ma prawo siê na to zgodziæ lub nie. 

         Zwykle obowi¹zuje kwadrans akademicki – czyli zasada, pozwalaj¹ca na 15 
minutowe spóŸnienie zarówno dla wyk³adowcy jak i dla studentów. Warto jednak 
nie nadu¿ywaæ tej regu³y, szczególnie, ¿e punktualni studenci s¹ bardzo dobrze 
odbierani przez prowadz¹cych. 

         W Twoim planie zajêæ mog¹ pojawiæ siê ró¿ne formy zajêæ – nie tylko wyk³ady, 
konwersatoria – æwiczenia, laboratoria, lektoraty, seminaria, fakultety, praktyki… 
Po wyjaœnienia tych pojêæ zajrzyj do s³owniczka na koñcu broszury.

         Robienie notatek podczas zajêæ nie jest obowi¹zkowe, nie trzeba te¿ zapisaæ 
wszystkiego co wyk³adowca mówi. Warto to jednak robiæ, gdy¿ treœci te mog¹ 
pojawiæ siê na koñcowym egzaminie/ zaliczeniu. Nie wolno nagrywaæ bez zgody 
wyk³adowcy. Mo¿na go poprosiæ o prezentacje z zajêæ, ale prowadz¹cy nie ma 
obowi¹zku jej udostêpniæ. Czasami mo¿liwe jest korzystanie z laptopów i tabletów 
podczas zajêæ – w celu notowania tego, co powiedzia³ wyk³adowca.

   Jeœli masz w¹tpliwoœci – dopytaj ka¿dego prowadz¹cego.   

Zajêcia / wyk³ady / æwiczeniaZajêcia / wyk³ady / æwiczenia

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!
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Studenci opowiadaj¹ o dziekanacie ró¿ne – mniej lub bardziej straszne historie.
Zanim poddasz siê panice,warto poznaæ tego „potwora” (¿art!).

Dziekanat to serce ka¿dej uczelni / wydzia³u i w rzeczywistoœci:

Dziekanat pe³ni funkcjê sekretariatu. 

Ka¿dy Wydzia³ ma swój dziekanat, a bywa, ¿e poszczególni pracownicy 
Dziekanatu obs³uguj¹ wy³¹cznie konkretne kierunki i roczniki studiów.
Warto wiedzieæ, u kogo mo¿na za³atwiæ dan¹ sprawê. 

Niektóre Wydzia³y maj¹ oddzielne dziekanaty ds. socjalnych/bytowych – 
mo¿na tam np. z³o¿yæ wniosek o stypendium czy akademik. 

   Wiêcej informacji na temat wsparcia socjalnego mo¿na znaleŸæ 
   na ogó³ na stronie internetowej uczelni Uniwersytetu. 

Ka¿dy dziekanat ma w³asne godziny otwarcia - nale¿y je zawsze sprawdziæ 
przed przyjœciem. Zdarza siê, ¿e jest zamkniêty dla studentów tak¿e 
w jeden czy dwa dni w tygodniu. 

   Z pracownikami Dziekanatu mo¿na siê kontaktowaæ równie¿ 
   drog¹ mailow¹.

Niektóre sprawy mog¹ wymagaæ udania siê do dziekana ds. studenckich – 
np. przed³u¿enie sesji, przyznanie indywidualnego toku lub organizacji 
studiów (lub czegoœ podobnego), itp.

DziekanatDziekanat

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!

PAMIÊTAJ!PAMIÊTAJ!

nie taki 
DZIEKANAT 
straszny
;)
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Akademik – budynek mieszkalny dla studentów, 
którego w³aœcicielem jest uczelnia. Mieszkaj¹ tam 
studenci, którzy s¹ zameldowani w innym miejscu 
ni¿ miasto, w którym siê ucz¹ (np. studenci z innego 
województwa). Aby go dostaæ, nale¿y na ogó³ spe³niæ 
szczególne kryteria.

Czesne – jest to op³ata za studia w szkole wy¿szej, zazwyczaj dotycz¹ca studiów 
niestacjonarnych. Mo¿e mieæ ró¿n¹ wysokoœæ, w zale¿noœci od kierunku. 
Zazwyczaj na stronach www jest podawana op³ata za semestr.

Æwiczenia (æwiki) – podstawowy rodzaj zajêæ dydaktycznych. Celem æwiczeñ jest 
pog³êbianie zagadnieñ z wyk³adów. Æwiczenia odbywaj¹ siê zazwyczaj w ma³ych 
grupach i trwaj¹ pó³torej godziny. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e æwiczenia z tego samego 
przedmiotu odbêd¹ siê kilka razy pod rz¹d w ci¹gu dnia.

Dziekan – najwa¿niejsza osoba na wydziale, prze³o¿ony wszystkich pracowników 
i studentów danego wydzia³u. To on podejmuje decyzje w sprawach studenckich, 
np. o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego, zaliczeniu semestru czy te¿ 
udzieleniu urlopu dziekañskiego. Decyduje on równie¿ o ustanowieniu godzin 
dziekañskich, czyli najwa¿niejszej rzeczy dla studenta.

Dziekanat – w dziekanacie za³atwia siê wszelkie sprawy zwi¹zane z tokiem studiów 
np. rozliczenie indeksu na koniec semestru czy roku akademickiego, „podbicie” 
legitymacji studenckiej, pobieranie i sk³adanie ró¿nego rodzaju dokumentów 
i wniosków. Wœród studentów dziekanaty zazwyczaj s¹ owiane z³¹ s³aw¹, 
ale spokojnie, zazwyczaj jest to przesadzone.

S³owniczek pojêæ podstawowychS³owniczek pojêæ podstawowych

wiedza 
jest Twoim
orê¿em 
i tarcz¹...
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Dy¿ur, konsultacje – ró¿ne okreœlenia indywidualnych spotkañ studenta
z wyk³adowc¹ w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie. Z regu³y wyk³adowcy 
posiadaj¹ w³asny harmonogram terminów, w trakcie których s¹ dostêpni dla 
ka¿dego studenta. Niektórzy z wyk³adowców maj¹ takie dy¿ury równie¿ 
w weekendy lub po uprzednim umówieniu siê. Grafik dy¿urów wyk³adowców 
z danego wydzia³u jest dostêpny na ogó³ na stronie internetowej danego Wydzia³u.
Pamiêtaj! Jest czas, w którym mo¿na zaliczyæ nadmiarowe nieobecnoœci. 
Na dy¿urze mo¿na te¿ porozmawiaæ o kwestiach, na których poruszanie zwykle nie 
ma czasu podczas zajêæ (np. prace badawcze, ksi¹¿ki, ko³o naukowe, itp.).

Dzieñ dziekañski – dzieñ wolny od zajêæ, ustanowiony przez dziekana, zazwyczaj 
przed i po œwiêtach. Dotyczy zajêæ na Twoim wydziale.

Dzieñ rektorski – dzieñ wolny od zajêæ, ustanowiony przez Rektora, zazwyczaj 
przed i po œwiêtach. Dotyczy zajêæ na ca³ej uczelni, na której studiujesz. 

Egzamin – koñcz¹ce dany przedmiot sprawdzenie wiedzy studenta. Egzamin mo¿e 
mieæ formê pisemn¹ (zazwyczaj preferowan¹ przez studentów ze wzglêdu na 
mo¿liwoœæ œci¹gania) lub formê ustn¹. W przypadku niepowodzenia mo¿na podejœæ 
do egzaminu poprawkowego.

      egzamin komisyjny (komis) – w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawko-
wego, ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu. Egzaminowany student musi 
stan¹æ przed komisj¹, w sk³ad której wchodz¹: egzaminator oraz (najczêœciej) 
dziekan wydzia³u i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu.

      egzamin poprawkowy – dodatkowa szansa zdania egzaminu. Studentowi 
przys³uguje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta mo¿e zostaæ zwiêkszona, 
jeœli wyk³adowca bêdzie tego chcia³.

      egzamin "zerowy" (zerówka) – egzamin, którego termin jest wczeœniejszy ni¿ 
ten w sesji. Nie jest on obowi¹zkowy, ale skorzystanie z niego pozwala odci¹¿yæ siê 
w czasie sesji i czasami zwiêksza iloœæ mo¿liwych podejœæ do egzaminu.

ECTS (European Credit Transfer System) – Europejski System Transferu Punktów 
to system w ramach programu Erasmus, który u³atwia wymianê miêdzynarodow¹ 

EE
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i wzajemne uznawanie studiów odbywanych za granic¹. Pe³ne uznawanie studiów 
oznacza, ¿e okres studiów odbytych za granic¹ lub w innej polskiej uczelni 
zastêpuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej. Punkty ECTS 
s¹ wartoœci¹ liczbow¹ przyporz¹dkowan¹ poszczególnym przedmiotom, propor-
cjonaln¹ do wk³adu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu.

Fakultet (œcie¿ka) – s¹ to zajêcia nieobowi¹zkowe, lub te¿ czêœciej wybierane 
z grupy przedmiotów, których nie ma w podstawowym planie, a które trzeba sobie 
dobraæ do zaliczenia programu studiów.

Godziny dziekañskie – ustalone dla danego wydzia³u przez dziekana dni b¹dŸ 
godziny wolne od zajêæ dydaktycznych. Ustalane s¹ one w szczególnych okolicznoœ-
ciach, np. zebranie Rady Wydzia³u, wybory, itp.

Godziny rektorskie – ustalone dla ca³ej uczelni przez rektor, dni b¹dŸ godziny wolne 
od zajêæ dydaktycznych. Ustalane s¹ one w szczególnych okolicznoœciach.

Indeks – dzienniczek studenta. Do tej zielonej ksi¹¿eczki wpisywane s¹ wszelkie 
oceny z æwiczeñ i z egzaminów. Jest to udokumentowanie toku studiów. 
Na niektórych wydzia³ach b¹dŸ uniwersytetach mo¿e ju¿ nie funkcjonowaæ na rzecz 
USOSa lub innego, wirtualnego indeksu.

Instytut – mo¿e byæ okreœleniem samodzielnej instytucji badawczej lub wystêpuje 
jako niesamodzielna jednostka w strukturze uczelni - wiêkszej od katedry,
 a mniejszej od wydzia³u.

Juwenalia – œwiêto studentów, na ogó³ przypadaj¹ce w maju, na które wielu 
studentów czeka ca³y rok. W trakcie juwenaliów, organizowane s¹ koncerty, 
czy te¿ inne wydarzenia kulturalne i sportowe. Wiêkszoœæ Aspich na uczelni za nimi 
nie przepada.
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Katedra – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego, o w¹skiej 
dyscyplinie badañ, mniejsza ni¿ instytut, obejmuj¹ca zespó³ pracowników 
naukowo-dydaktycznych pracuj¹cych zazwyczaj pod kierunkiem profesora. 
Obecnie w Polsce zastêpowana czêsto jest przez zak³ad.Kampus – czêœæ miasta, w 
której znajduj¹ siê budynki uczelni lub wyjazd studencki, np. przed rozpoczêciem 
roku akademickiego. 

Kolokwium (ko³o) – forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wyk³adach 
i æwiczeniach. W odró¿nieniu od egzaminów, kolokwia mog¹ odbyæ siê kilka razy 
w semestrze.

Ko³a naukowe – ko³a z danej dziedziny, funkcjonuje w ramach uczelni lub wydzia³u. 
Ka¿dy student mo¿e nale¿eæ do ró¿nych kó³, bez wzglêdu na studiowany kierunek. 
O dzia³alnoœæ danego ko³a mo¿na siê dowiadywaæ na spotkaniach otwartych na 
pocz¹tku danego roku akademickiego lub u opiekuna naukowego ko³a, którymi 
mog¹ byæ wyznaczeni pracownicy naukowi. 
Dzia³alnoœæ w kole naukowym mo¿e umo¿liwiæ zdobycie dodatkowych osi¹gniêæ 
(udzia³y w konferencjach, wyjazdach, badaniach, sta¿ach), które czêsto okazuj¹ siê 
przydatne przy ubieganiu siê o stypendia.

Komis – patrz definicja “Egzamin komisyjny”.

Konwersatorium (konwers) – inna forma æwiczeñ, zajêcia polegaj¹ce na dyskuto-
waniu problemów naukowych w niewielkiej grupie.

Kwadrans akademicki – zwyczaj na uczelniach wy¿szych, wedle którego studenci 
mog¹ opuœciæ zajêcia bez ¿adnych konsekwencji, gdy prowadz¹cy spóŸnia siê 15 
minut, a nie uprzedzi³ o tym studentów. Jest to jednak regu³a niepisana i mo¿e nie 
byæ uznawana przez ka¿dego prowadz¹cego. Warto o to dopytaæ. Istnieje równie¿ 
zwyczaj, który pozwala studentowi spóŸniæ siê na zajêcia, je¿eli czas spóŸnienia nie 
przekroczy³ 15 minut. Trzeba jednak upewniæ siê, czy wszyscy nasi wyk³adowcy 
trzymaj¹ siê tego zwyczaju, poniewa¿ niektórzy bardzo nie lubi¹ spóŸnieñ. 

KK
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Laboratorium – zajêcia na studiach, które maj¹ formê praktyki i czêsto odbywaj¹ 
siê w odpowiednio dostosowanej pracowni.

Laæ wodê – to inaczej pisaæ du¿o, lecz ma³o treœciwie i niezupe³nie na temat.

Legitymacja studencka – dokument potwierdzaj¹cy bycie studentem uczelni. 
Legitymuj¹c siê ni¹, mo¿na liczyæ na zni¿ki. Dwa razy w roku - pod koniec 
paŸdziernika i marca - nale¿y j¹ podbiæ w dziekanacie.

Lektorat – s¹ to zajêcia z jêzyków obcych. Zazwyczaj trzeba siê na nie zapisaæ 
osobno. Dane jêzyki s¹ zazwyczaj przypisane odpowiedniemu kierunkowi.

Opiekun roku – pracownik uniwersytecki, którego zadaniem jest bie¿¹ce 
rozwi¹zywanie i pilotowanie indywidualnych i grupowych problemów zg³aszanych 
przez studentów i pracowników. To do niego mo¿na przyjœæ w pierwszej kolejnoœci, 
je¿eli ma siê jakiœ problem, którego nie da siê rozwi¹zaæ zwyk³ymi sposobami. 
Wa¿nym zadaniem opiekuna roku jest równie¿ kontrola wywi¹zywania siê 
z obowi¹zków starosty roku. Opiekun roku pe³ni funkcjê podobn¹ do wychowawcy 
klasy w szkole œredniej, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie przynosi mu siê usprawiedliwieñ 
za nieobecnoœci na zajêciach.

Okno (okienko) – przerwa w planie miêdzy zajêciami, d³ugoœci jednych zajêæ, 
trwaj¹ca min. 1,5 godziny.

Praktyki studenckie – okreœlenie obowi¹zkowego na danym kierunku studiów 
okresu zdobywania zawodowego wykszta³cenia. Iloœæ godzin, charakter jest 
okreœlana przez dany program studiów. Za realizacjê praktyk na danym kierunku 
studiów odpowiada wyznaczony pracownik naukowy. Elementem realizowanych 
praktyk jest czêsto tzw. dziennik praktyk. Miejsce do odbycia praktyk musi byæ 
powi¹zane z odbywanym kierunkiem studiów. Uczelnie maj¹ podpisane 
porozumienia z ró¿nymi instytucjami lub firmami, do których mo¿na siê zwróciæ. 
Wa¿n¹ rolê w procesie zatwierdzania przebiegu odbytych praktyk pe³ni równie¿
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prodziekan ds. studenckich danego Wydzia³u, u którego mo¿na uzyskaæ w tym 
zakresie pomoc i wsparcie. Na poczet praktyk, pod pewnymi warunkami, mo¿e byæ 
zaliczony okres pracy zawodowej, sta¿u lub wolontariatu.

Prodziekan – zastêpca dziekana, czyli kierownika wydzia³u szko³y wy¿szej. 
Z regu³y zastêpuje dziekana w konkretnych sprawach dotycz¹cych wydzia³u 
st¹d przy tytule prodziekana znajduje siê okreœlenie np: ds. studiów dziennych, 
ds. studiów zaocznych, ds. kszta³cenia lub dydaktycznych, ds. studenckich, 
ds. nauki, ds. wspó³pracy z zagranic¹ lub inny. Zwykle tytu³owany “dziekanem”. 
Funkcj¹ przypomina wicedyrektora szko³y. 

Prorektor – pracownik uczelni pe³ni¹cy funkcje administracyjno-reprezentacyjne 
jako zastêpca rektora ca³ej uczelni. Du¿e uczelnie maj¹ kilku prorektorów, np.: 
ds. nauki, ds. studenckich, ds. finansów i rozwoju, ds. kontaktów miêdzynarodo-
wych, ds. klinicznych (uczelnie medyczne) i innych.

Przedtermin – wczeœniejszy termin egzaminu lub zaliczenia (patrz: egzamin zerowy).

Rektor – „szef wszystkich szefów” osoba stoj¹ca na czele wy¿szej uczelni i sprawu-
j¹ca nad ni¹ w³adzê. Podobnie jak dziekana, rektora równie¿ wybiera siê co cztery 
lata. Oficjalny tytu³ stosowany wobec rektora uczelni to „Jego Magnificencja”. 
Zastêpcy rektora to prorektorzy.

Rektorat – miejsce urzêdowania najwy¿szych w³adz uczelni rektora, kanclerza. 
Czêsto wokó³ rektoratu skupiona jest administracja uczelni.

Samorz¹d studencki – reprezentacja studentów walcz¹ca o ich interesy. 
Na ka¿dym Wydziale funkcjonuje Rada Samorz¹du Studenckiego, wybierana co 
roku w wyborach na pocz¹tku roku akademickiego (na ogó³ w paŸdzierniku lub  w 
listopadzie). Wybory odbywaj¹ siê drog¹ tradycyjn¹ (przez g³osowanie papierowe) 
lub elektroniczn¹ (np. przez system USOS lub inny, je¿eli uczelnia posiada takie 
techniczne mo¿liwoœci). S¹ og³aszane z wyprzedzeniem i mo¿e w nich wzi¹æ udzia³ 
ka¿dy student. Ka¿dy ze studentów mo¿e równie¿ kandydowaæ do wydzia³owej 
Rady. Wiêcej informacji na temat zasad udzielaj¹ studenci z Rad Wydzia³owych.

RR

SS



STUDIA NEURONIETYPOWE

16

Sesja – ciê¿ki okres w ¿yciu ka¿dego studenta. W tym czasie nie ma zajêæ, 
ale odbywaj¹ siê egzaminy. Sesja ¿artobliwie nazywana jest „Systemem Eliminacji 
S³abych Jednostek Akademickich” i stanowi prawdziw¹ próbê dla studenta – próbê 
si³y motywacji, walki z lenistwem, umiejêtnoœci opanowania stresu i nerwów. 
Na szczêœcie odbywa siê tylko dwa razy do roku.

Sesja poprawkowa – szansa dla studentów, którym nie uda³o siê zaliczyæ 
przedmiotu w I terminie. Letnia sesja poprawkowa jest ¿artobliwie nazywana 
„kampani¹ wrzeœniow¹”.

Starosta roku – reprezentant studentów danego kierunku, którego zadaniem jest 
rozmawianie z w³adzami uczelni czy te¿ wyk³adowcami, w celu przekazywania 
problemów oraz próœb od grupy. Zajmuje siê on równie¿ kontaktem miêdzy 
pracownikami uczelni a grup¹.

Syllabus – informator zawieraj¹cy program nauki danego przedmiotu, wymagania 
i kryteria egzaminacyjne oraz przyk³adowe zadania.

Seminarium – zajêcia dydaktyczne dla studentów maj¹ce na celu przygotowanie 
do napisania pracy dyplomowej. Jest prowadzone przez promotora w niewielkich 
grupach.

System stypendialny – struktura przyznawania stypendium funkcjonuj¹ca na danej 
uczelni. Mo¿na siê ubiegaæ zarówno o stypendia wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne. 
Ka¿da uczelnia ma w³asny system stypendialny. 
Przewa¿nie wiêcej informacji na ten temat udziela sekcja socjalno-bytowa danego 
Wydzia³u, funkcjonuj¹ca przy Dziekanatach. Na ogó³ na uczelniach funkcjonuj¹ 
stypendia socjalne, przyznawane dla osób, które mieszcz¹ siê w og³oszonym progu 
dochodowym na osobê w rodzinie, stypendia specjalne dla osób niepe³nospraw-
nych, przyznawane za okazaniem wa¿nego orzeczenia o stopniu niepe³nospraw-
noœci na ca³y rok akademicki, a tak¿e stypendium rektora dla najlepszych studen-
tów. Dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej mo¿liwe jest równie¿ staranie siê 
o zapomogê lub czêœciowe umorzenie p³atnoœci czesnego (dotyczy studentów 
studiów niestacjonarnych). Zasady ich przyznawania okreœla indywidualnie ka¿da 
z uczelni oraz – czêœciowo – polskie przepisy prawne. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ 
ubiegania siê o stypendia z zewnêtrznych programów stypendialnych. 
W zale¿noœci od uczelni, województwa i regionu mog¹ przybieraæ ró¿ne formy. 
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Czêsto w ich z³o¿eniu poœrednicz¹ sekcje socjalno-bytowe danego Wydzia³u.

USOS – Uniwersytecki System Obs³ugi Studentów – system funkcjonuj¹cy na 
wiêkszych uczelniach, maj¹cy w za³o¿eniu zast¹piæ elektronicznym indeksem te 
tradycyjne. System informatyczny s³u¿¹cy do zarz¹dzania tokiem studiów w szkole 
wy¿szej. To tutaj mo¿esz sprawdziæ swoje oceny, terminy zajêæ, z³o¿yæ niektóre 
podania i mieæ dostêp do wielu innych funkcji. Niektóre uczelnie korzystaj¹ 
z w³asnych elektronicznych systemów, a nawet posiadaj¹ wirtualne dziekanaty, 
za pomoc¹ których mo¿na za³atwiæ podstawowe studenckie sprawy. 

Urlop dziekañski (dziekanka) – przerwa w studiowaniu, podejmowana na okres 
semestru lub roku akademickiego, uzasadniona szczególnymi okolicznoœciami. 
Zgodê na udzielenie urlopu dziekañskiego wydaje dziekan.

Warunek (warun) – pozwolenie na ponowne zaliczenie niezdanego przedmiotu 
w nastêpnym roku, gdy próby zdania egzaminu w sesji poprawkowej i na komisie 
siê nie powiod³y. Warunek zazwyczaj jest p³atny. Stawka jest zale¿na od uczelni 
i jest odgórnie ustalona w regulaminie studiów.

Wydzia³ – podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, prowadz¹ca co najmniej 
jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej 
dyscyplinie naukowej.

Wyk³ad – prawdopodobnie najczêstsza metoda nauczania, w której osoba 
przekazuj¹ca wiedzê nie dyktuje tego, co s³uchacz ma zapisaæ w zeszycie, a raczej 
prowadzi monolog, rozbudowan¹ wypowiedŸ na dany temat. 
Przewa¿nie wyk³adowc¹ jest osoba, która przeprowadza w czasie sesji egzamin.

„Wêdrówka ludów” – ¿artobliwe okreœlenie na masowe chodzenie za profesorami 
z proœb¹ o kolejny termin na zaliczenie.

Zerówka – wczeœniejszy termin egzaminu lub zaliczenia (patrz: Egzamin zerowy).
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Zaliczenie bez oceny – typ zaliczenia pisemnego lub ustnego, z którego uzyskuje siê 
„zal” (zaliczenie) lub „nzal” (niezaliczenie). Przyk³adem takiego zaliczenia jest 
szkolenie biblioteczne lub szkolenie BHP, wykonywane raz na dany etap studiów.

Zaliczenie z ocen¹ – typ zaliczenia pisemnego lub ustnego, z którego mo¿na 
otrzymaæ wymiern¹ ocenê, od niedostatecznej (2) powoduj¹cej niezaliczenie 
przedmiotu a¿ po oceny dostateczn¹ (3), dobr¹ (4) lub bardzo dobr¹ (5). 
Niektórzy wyk³adowcy podaj¹ liczbê punktów niezbêdn¹ do uzyskania danej oceny. 
Z regu³y ocenê dostateczn¹ otrzymuje siê przy zaliczeniu, uzyskuj¹c powy¿ej 50 % 
maksymalnej liczny punktów.

Studia wy¿sze to wyzwanie. Zarówno decyzja o wyborze uczelni, kierunku studiów, 
specjalizacji, wymagaj¹ œwiadomoœci, wiedzy i odwagi.
Nasz PRZEWODNIK nie odpowie na wszystkie pytania, przed jakimi stanie student. 

Drogi czytelniku, podstawowa rada jest jedna: nale¿y zawsze szukaæ sojuszników. 
Wokó³ Ciebie s¹ ludzie, którzy mog¹ realnie wesprzeæ Ciê na trudnej drodze przez 
labirynty akademickiego ¿ycia - to inni studenci, specjaliœci zatrudnieni na uczelni 
oraz sami wyk³adowcy. Daj im szansê - pozwól sobie pomóc. 

Stawk¹ jest Twoja przysz³oœæ, wiêc to stawka najwy¿sza.

Twoi sojusznicyTwoi sojusznicy
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Fundacja Aktywnych FURIA

NIEBIESKA-FALA 

to serwis 
informacyjno-publicystyczny dzia³aj¹cy 

przy Fundacji Aktywnych FURIA, 
który powsta³ z inicjatywy 

m³odych, wykszta³conych i aktywnych zawodowo 
wolontariuszy FA FURIA, bêd¹cych tak¿e 

zdiagnozowanymi osobami z ASD.

Celem dzia³alnoœci Niebieskiej-Fali jest:
dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty 
organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji pomocowych 

dla osób z ASD i ich rodzin  
oraz zagranicznych doniesieñ dotycz¹cych ASD.

Nasz¹ misja jest budowanie wizerunku osób ze spektrum,
jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykszta³cenia 

oraz podjêcia zatrudnienia 
dostosowanego do ich potencja³u i potrzeb.

Œwiadomi odrêbnoœci ka¿dej z osób z ASD, 
pragniemy nawi¹zywaæ kontakt z osobami z ASD, 
aby dzieliæ siê z nimi swoimi doœwiadczeniami 

i wspieraæ ich w trudnych momentach
oraz  z ich rodzicami, 

aby pomóc im zrozumieæ wyzwania, 
przed jakimi mog¹ stan¹æ ich dzieci z ASD 

i daæ im nadziejê na odnalezienie 
swojego miejsca w spo³eczeñstwie. 

Nasz projekt dedykujemy równie¿ wszystkim 
zainteresowanym, aby móc przyczyniaæ siê 
do wzrostu œwiadomoœci na temat autyzmu 

i poszerzaæ horyzonty spo³eczeñstwa.

Jesteœmy otwarci na nadsy³ane teksty, pytania 
i sugestie - we wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

 niebieska-fala@fundacja-furia.pl


