
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia

Gdy zapadła już ostateczna decyzja o podjęciu studiów, kierunek został wybrany, a informację 
od uczelni o przyjęciu do grona studentów masz już w ręku, możesz powoli zacząć przygoto-
wywać się do wyzwań jakie niebawem przed tobą staną. Oto lista zagadnień, o których warto 
pamiętać, by gładko rozpocząć swoją przygodę z edukacją na poziomie uniwersyteckim:

Informacja o przyjęciu na wybrany kierunek powinna dotrzeć do ciebie kilka miesięcy przed roz-
poczęciem nauki. Ten czas warto spożytkować na zapoznanie się z obowiązującą na danej uczelni 
strukturą, a także zająć się zagadnieniami niezwiązanymi stricte z edukacją, którym przyjdzie ci 
stawić czoła. Niezwykle ważne jest zadbanie o odpowiednie lokum i kwestie finansowe.

Czesne (opłaty za studia) – w przypadku podjęcia odpłatnej nauki, płatne do: 

Stancja lub akademik – lokum wynajmowane poza miejscem stałego zamieszkania:

Organizacja przeprowadzki:

Tymczasowy meldunek:

Dostępne stypendia i dofinansowania: 

Wniosek o stypendium:

Praca dorywcza, tymczasowa lub sezonowa  

podczas studiów:

Notatki:

Dobra rada: Poszukując stypen-
diów na opłacenie nauki, warto 
zapoznać się przede wszystkim z 
informacjami dostępnymi na stro-
nach rządowych, między innymi:  
https://www.gov.pl/web/edukacja- 
i-nauka/swiadczenia-dla-studentow- 
od-1-pazdziernika-2021-r



O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem 
pierwszego semestru studiów: lista kontrolna



https://www.c-and-a.compl/pl/shop/jak-zorganizowac-przeprowadzke


Krótko przed rozpoczęciem semestru

Przed rozpoczęciem semestru warto przespacerować się po kampusie i dowiedzieć, gdzie będą 
odbywać się zajęcia. Nie zaszkodzi również przyjrzenie się podstawie programowej i zaznajomienie 
się z przedmiotami, z którymi zetkniesz się na studiach. Nie zapomnij również o wyrobieniu legity-
macji studenckiej oraz innych – wymaganych przez uczelnię – dokumentów.

Zapoznaj się z programem studiów i listą lektur na nadchodzący semestr:

Stwórz własny plan zajęć: 

Złóż wniosek o kartę do biblioteki:

Zadbaj o abonament na posiłki w stołówce studenckiej:

Zdobądź dostępy do baz danych uczelni: 

Przygotuj listy lektur i zadbaj o niezbędne pomoce naukowe:

Wyrób legitymację studencką:

Zrób spacer po kampusie: sprawdź, gdzie znajdują się sale wykładowe, biblioteki, stołówka, 
dziekanat etc.

Dowiedz się, gdzie prowadzone będą wykłady i ćwiczenia:

Sprawdź możliwości integracji (np. obóz zerowy):

Weź udział w kursach przygotowawczych:

Stwórz segregator na sprawy organizacyjne:

Zadbaj o odpowiednie miejsce do pracy i nauki:

Poznaj bliżej miasto, w którym będziesz studiować:

Dobra rada: Niepełnosprawni 
studenci powinni zapoznać się 
z dostępnymi na kampusie udo-
godnieniami oraz dowiedzieć się 
o przysługującym im środkach wy-
równujących szanse edukacyjne





Na początku roku akademickiego

Gdy semestr już się rozpocznie, postaraj się jak najlepiej poznać swoich kolegów i koleżanki, aby 
móc wymieniać się z nimi wiedzą oraz spostrzeżeniami, co pomoże w szybszym zaaklimatyzowaniu 
się w nowym miejscu.

Zanotuj sobie terminy zaliczeń oraz daty egzaminów podczas sesji:

Dowiedz się, jak korzystać z biblioteki i wypożyczać książki: 

Zdobądź dostęp do uniwersyteckiej sieci Wi-Fi i korzystaj z niej podczas przebywania 

na kampusie:

Znajdź dziekanat oraz dowiedz się, gdzie znajduje się siedziba samorządu studenckiego:

Poznaj studentów swojego roku: 

 Udaj się na imprezę integracyjną. Kiedy:                            gdzie: 

 Dołącz do istniejącej grupy, w której będziecie się razem uczyć lub stwórz własną

Zdobądź informacje na temat zajęć dodatkowych 

(kursy i koła zainteresowań):

Notatki:





Dobra rada: Stwórz kalendarz z 
najważniejszymi datami, aby nie 
przegapić istotnych terminów i 
sporządzaj listy kontrolne, które 
pomogą ci zoptymalizować swoją 
naukę.
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W naszym poradniku dotyczącym wyboru kierunku studiów znajdziesz więcej cennych 

porad i informacji.

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/poradnik-studenta

