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z uśmiechem na twarzy i odwagą w sercu. Bierzcie aktywny udział w organizacjach studenckich, kołach naukowych i innego typu inicjatywach, które obok zdobywania wiedzy, znacząco rozwiną Waszą osobowość i charakter. Doskonalcie swoje
zainteresowania, które możecie przekuć w wyjątkowe umiejętności. Nawiązujcie jak najwięcej kontaktów i przyjaźni z wartościowymi ludźmi, których tutaj poznacie, a z sukcesem
rozpoczniecie prawdziwie dorosłe życie.

Kim jesteśmy? Samorządem Studenckim, który jest i działa dla Was.
Miłej lektury i do zobaczenia na kampusie!
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doskonałych instruktorów, tancerzy, czy choreografów.
Moi Drodzy! Uniwersytet to szansa na rozwój, zarówno personalny, ale i społeczny. Swoje
umiejętności zawodowe będziecie mogli rozwijać przez odbywanie praktyk studenckich,
staży w Polsce i za granicą, w ramach programów wymiany krajowej i międzynarodowej.

Realizujcie się podczas pobytu w jednym z najpiękniejszych campusów w Polsce, a może też w
Europie. Przyrodnicze uroki i walory miasteczka akademickiego, wraz z plażą, jeziorem, parkiem,
czy wieloma ścieżkami spacerowymi stawia przed Wami niebywałą możliwość łącznia czasu
studiów z obcowaniem z naturą w naszym Green University. Odpowiedzialnie i z rozsądkiem korzystajcie więc z tego, że jesteście Studentkami i Studentami największej Uczelni w Polsce północno-wschodniej. Niech czas spędzony w Kortowie będzie piękną przygodą, która każdego dnia
przynosi radość i satysfakcję, budując ugruntowany, przyszłościowy kapitał sytuujący Was wysoko na rynku pracy.
Dobrego czasu na studiach!

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
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Informacje o Uniwersytecie
Władze Uniwersytetu
Uczelnią kieruje Rektor wraz z Prorektorami, którzy odpowiadają za poszczególne szczeble rozwoju
i prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu. Od 1 września 2020 roku funkcję rektora sprawuje
Jego Magnificencja dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM.
Na Prorektorów na kadencję 2020-2024 zostali powołani:
• dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – prorektor ds. studenckich;
• dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej;
• prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – prorektor ds. polityki naukowej i badań;
• prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – prorektor ds. Collegium Medicum;
• prof. dr hab. Paweł Wielgosz – prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni;
• dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – prorektor ds. kształcenia.

Struktura Uczelni
Uniwersytet tworzy 15 wydziałów, Szkoła Zdrowia Publicznego oraz Filia w Ełku. Wydziały kierowane
są przez Dziekana oraz prodziekanów, którzy podobnie jak prorektorzy zajmują się kwestiami takimi jak kształcenie, rozwój oraz sprawy studenckie.
Właściwy prodziekan ds. studenckich pełni dla nas, studentów, bardzo istotną funkcję. To on zajmuje się naszymi sprawami indywidualnymi, rozwiązuje problemy i wątpliwości oraz jest w stałym kontakcie z Radą Wydziałową Samorządu Studenckiego. W Szkole oraz Filii są to adekwatnie
Dyrektor oraz Wicedyrektorzy.
Informacje o tym kto na Waszym wydziale sprawuje
w zakładce “WŁADZE” na stronach poszczególnych wydziałów.

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
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Na wydziale, czyli najważniejsze jednostki i osoby
Dziekanat - czyli „Biuro Obsługi Studenta”
Zdecydowanie najczęściej odwiedzany przez nas, studentów, budynek administracji. Narosło wokół niego wiele mitów i bajek, ale wcale nie jest tam tak strasznie! Z daleka czuć przyjemny aromat
świeżo parzonej kawy i ogromnej sympatii skierowanej do studentów. Świadczą o tym długie kolejki i dobijający się do drzwi petenci!
W tym miejscu możesz załatwić większość swoich
spraw – m.in.:
•
•
•

•
•
•

wykupić ubezpieczenie;
złożyć podanie o pomoc materialną;
składać podania i wnioski o indywidualną
organizację studiów, zmianę grupy, zaliczenie
warunkowe przedmiotu itp.;
zgłaszać problemy;
rozliczać się z praktyk;
przedłużać ważność legitymacji studenckich.

Informacje odnośnie pracy dziekanatów, godzin otwarcia oraz
numerów telefonów, znajdziecie
na stronach internetowych wydziałów. Dziekanaty nie są otwarte każdego dnia, nie dostaniecie się tam
m.in. podczas tzw. “dni wewnętrznych”. Podczas świąt także dajcie
im odpocząć. :)

Opiekun roku, kim jest?
Każdy rok posiada swojego opiekuna. Czasami powoływani są także opiekunowie grup/specjalności. Jego rolą jest pomoc studentom oraz kontrola jakości nauczania na danym roku. Jest
to osoba pierwszego kontaktu, do której powinniście zgłosić problemy związane z przebiegiem
zajęć oraz Waszych indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem.

Prodziekan właściwy ds. studenckich
Dlaczego poświęcimy mu osobny wątek? Ponieważ jest to przedstawiciel władz wydziału, z którym najczęściej możecie mieć styczność, w razie problemów związanych z Waszym przebiegiem
studiów. W opinii studentów najbardziej przyjazna osoba na wydziale, która może wybawić Was
z nie lada problemów.
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Wsparcie
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Koordynuje działania podejmowane na naszym Uniwersytecie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami. To tam można
zapisać się m.in.: na dedykowane lektoraty, potwierdzić orzeczenie o niepełnosprawności niezbędne do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych czy też zgłosić potrzebę posiadania asystenta lub stenotypisty.
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej w pokoju S2/105 i obsługuje studentów od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00.

WIĘCEJ
INFORMACJI

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”

WIĘCEJ
INFORMACJI

FACEBOOK

Misją Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” jest
udzielanie wsparcia psychicznego w zakresie konsultacji psychologicznych, warsztatów interpersonalnych, wskazówek oraz porad tym studentom
naszego Uniwersytetu, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują
się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju
swoich umiejętności interpersonalnych oraz chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym.
Biuro Ośrodka „Empatia” jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 07.00-18.00.

Rzecznik ds. Równości Szans
Jest to osoba zajmująca się przypadkami nierównego traktowania m.in.: ze względu na płeć,
orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne oraz przynależność związkową.
Obecnie rzecznikiem jest mgr Mateusz Dampc.
Jeśli macie jakiś z wyżej wymienionych problemów, to koniecznie zgłoście się do niego!

WIĘCEJ
INFORMACJI
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Studia w pigułce
Rok akademicki
Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, natomiast dokładna data rozpoczęcia zajęć zależy od decyzji Rektora. Ramowa organizacja roku akademickiego (potocznie kalendarz akademicki)
jest wspólna dla wszystkich. Znajdziecie w niej informacje dotyczące trwania zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz tego, co studenci lubią najbardziej, czyli kiedy zaczynają się przerwy świąteczne i wakacje.

KALENDARZ
TUTAJ

Bardzo popularnym tematem wśród studentów, wzbudzającym niekiedy tyle samo entuzjazmu
co kontrowersji, są tak zwane godziny lub dni rektorskie. Cóż to takiego? Rektor z mocy swojego
urzędu ma prawo ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz, w razie potrzeby, zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach. Często ustalane są na wniosek studentów,
jednak możliwość ta nie jest studnią bez dna. Kiedyś przecież trzeba się uczyć, ale damy za to kilka
miłych przykładów dla rozjaśnienia zagadnienia. ;)
Samorząd Studencki składa wniosek o ustanowienie dni rektorskich podczas Kortowiady.
Jego Magnificencja Rektor zgadza się na to i wszyscy razem świętujemy dni kultury studenckiej od środowego popołudnia aż do niedzieli!

Kolejny przykład z tamtego roku. 1. listopada, który, co jasne, wolny jest od zajęć dydaktycznych,
wypada w piątek. Studenci chcąc spokojnie i bezpiecznie dotrzeć do swoich rodzinnych domów,
zwracają się do Rektora o skrócenie zajęć 31 października. Rektor zgadza się na to i zarządza godziny rektorskie od godziny 12:00, umożliwiając studentom powrót do domu już w czwartek.

Zasady studiowania

REGULAMIN
ZNAJDZIECIE
TUTAJ

Głównymi dokumentami, które mówią o tym jak studia mają wygląda
są: Ustawa o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, Statut UWM oraz Regulamin Studiów UWM. Oczywiście nikt od nikogo nie wymaga znajomości
tych dwóch pierwszych, ale przynajmniej regulamin dobrze jest znać.
To w nim zapisane są zasady dotyczące tego, jak wygląda rok akademicki,
zajęcia, zaliczenia oraz m.in. czym jest Indywidualna Organizacja Studiów
lub jak starać się o wymianę studencką. Z pewnością to w nim znajdziecie
większość odpowiedzi na nurtujące Was pytania i rozwiązania problemów.

Dokładniejsze informacje o zajęciach, sposobie ich realizacji, formach zaliczeń, efektach kształcenia, punktach ECTS oraz formie odrabiania zajęć w przypadku nieobecności znajdziecie w regulaminach przedmiotów oraz Sylabusach.
Powyższe informacje powinny zostać przedstawione na pierwszych zajęciach oraz być łatwo dostępne dla studentów na stronach internetowych katedr lub w systemie USOSweb.
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Punkty ECTS? Co to jest?
Niektórzy przez cały okres studiów unikają tego tematu i nie wiedzą czym są, ale czasami, stety
lub niestety, trzeba zacząć je liczyć. Punkty ECTS odpowiadają efektom uczenia się, które są przeliczane na ilość godzin, którą student musi poświęcić, żeby zdobyć wiedzę. Jest to od 25 do 30
godzin zrealizowanych w różnych formach zajęć. Dzięki systemowi punktów ECTS studenci mogą
brać udział w wymianach studenckich w większości krajów Europy! Pozwalają one również na
kontynuowanie studiowania na innej uczelni lub kierunku, jeżeli tylko efekty kształcenia przypisane
do ECTS się zgadzają. Jeżeli chcesz wiedzieć ile punktów jest przypisanych do danego przedmiotu,
sprawdź to w programie studiów!

Przedmioty sekwencyjne i niesekwencyjne
Najprościej powiedzieć tak: sekwencyjne to przedmioty główne, których zaliczenie jest warunkiem
rozpoczęcia kolejnego semestru studiów i nowych przedmiotów. Niesekwencyjne to takie, których
zdanie nie jest wymagane do rozpoczęcia nauczania nowych przedmiotów, ale w przypadku ich
niezaliczenia możemy je powtarzać warunkowo. Musimy zaznaczyć, że nie na każdym kierunku
studiów taki podział obowiązuje i mogą być np. same przedmioty niesekwencyjne. Więcej informacji o tym znajdziecie w dziale Sprawy indywidualne.

Czy zajęcia i wykłady są obowiązkowe?
Tak. Wszystkie zajęcia i wykłady są obowiązkowe. Warunki uczestnictwa w nich określa regulamin
zajęć, który powinien zostać przedstawiony na pierwszych zajęciach.
Nieobecność
w sytuacji:
1.

studenta

na

zajęciach

może

być

usprawiedliwiona

lub

odrobiona

Czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach spowodowanej chorobą, potwierdzonej
zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim – zwolnienia od rodziców lub barmana się nie liczą!;
2. Imiennego wezwania studenta do osobistego stawiennictwa wystosowanego przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej
lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę lub policję;
3. Reprezentowania Uczelni na oficjalnych wydarzeniach;
4. Innych ważnych, udokumentowanych zdarzeń losowych.
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Co to jest sesja?
Sesja to czas, w którym zdajemy egzaminy. Znajdziecie na jej temat tysiące memów i z pewnością również staniecie się ich bohaterami (albo autorami). Mimo wszystko mamy nadzieję, że po
wszystkim będziemy tylko z nich się śmiać, oczywiście nie wszyscy. :)
Pierwsza z nich – zimowa, zwykle trwa od początku lutego i od razu po niej następuje zimowa sesja
poprawkowa. Natomiast sesja letnia zaczyna się od połowy czerwca i trwa do końca miesiąca.
Egzaminy poprawkowe z sesji letniej piszemy w letniej sesji poprawkowej, która rozpoczyna się we
wrześniu, stąd popularne w kręgu studenckim określenie “kampania wrześniowa”.

Formy zaliczania przedmiotów i egzaminy
Na studiach jest wiele form zaliczeń i w zależności od przedmiotu może on kończyć się egzaminem, ale nie jest to regułą. Podczas zajęć dydaktycznych jesteśmy sprawdzani z naszej wiedzy poprzez kolokwia, wejściówki, projekty, sprawozdania, odpowiedzi ustne i inne formy, często zależne
od rodzaju przedmiotu i wydziału.
Egzamin jest finalnym zaliczeniem, który ma za zadanie sprawdzić całą naszą wiedzę. Egzaminy mogą odbywać się jedynie w trakcie trwania sesji, zimowej lub letniej, po ustaleniu terminów
z Radą Wydziałową Samorządu Studenckiego.
Pamiętajmy, że w trakcie sesji nie możemy mieć więcej niż czterech egzaminów, czyli łącznie
osiem w ciągu roku!
Przysługują nam trzy terminy egzaminów. Pierwszy odbywający się na początku sesji oraz dwa
terminy poprawkowe w sesji poprawkowej. Drugi z terminów poprawkowych, na wniosek studenta
zgłaszającego zastrzeżenia co do bezstronności oceny i przebiegu egzaminu, może zostać przeprowadzany jako egzamin komisyjny (tzw. komis).
Czasami egzaminatorzy dają nam szansę zdawania egzaminu przed sesją, zwykle jest to nagroda
dla najlepszych studentów nazywana “zerówką”. O tym, kto i na jakich zasadach może podejść
do egzaminu zerowego decyduje i informuje egzaminator.

Obowiązkowe przedmioty do wyboru
Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych
To przedmioty poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem. Przedmioty te prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w semestrze zimowym i letnim. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego
kierunku studiów.
Lektoraty
Zajęcia z języków obcych, prowadzone przez Studium Języków Obcych. Na naszej Uczelni prowadzona jest nauka z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Zajęcia
z lektoratów odbywają się w budynku Studium Języków Obcych przy al. Obrońców Tobruku 3.
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Rejestracja
Rejestrację na przedmioty ogólnouczelniane, z zakresu nauk humanistycznych
lub nauk społecznych, lektoraty i WF dokonuje się za pomocą żetonów, ale spokojnie – takich wirtualnych, nie ma tutaj żadnego automatu z przedmiotami
i kanapkami. Studentowi żetony przydziela pracownik dziekanatu jego wydziału.
Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów. Rejestracji
dokonuje się poprzez Serwis Uniwersyteckie Lektoraty (w skrócie UL, znany także
jako Rejestracja żetonowa.

ZAPISY NA
LEKTORATY
TUTAJ

Typy żetonów, uprawniających do zapisu na określony przedmiot w danym semestrze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
- LEK (zajęcia z przedmiotu: język obcy);
- WF (zajęcia z przedmiotu: wychowanie fizyczne);
- MOD (zajęcia z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego);
- MODHS (zajęcia z przedmiotów w ramach modułu humanistyczno-społecznego);
- 37-00-EGZ (egzamin z języka obcego dla studentów rozpoczynających lektorat).

Lektorat
(język obcy)

WF

Przedmiot
ogólnouczelniany

Przedmiot z zakresu
nauk humanistycznych
lub nauk społecznych

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

od 4 października 2022 r.
od godz. 12.00

od 5 października 2022 r.
od godz. 12.00

do 6 października 2022 r.
do godz. 23.59

do 6 października 2022 r.
do godz. 23.59

od 4 października 2022 r.
od godz. 8.00
do 5 października 2022 r.
do godz. 23.59 **

od 4 października 2022 r.
od godz. 10.00
do 5 października 2022 r.
do godz. 12.00

-

od 6 października 2022 r.
do 7 października 2022 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00

od 6 października 2022 r.
do 7 października 2022 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00

-

od 6 października 2022 r.
do 7 października 2022 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00

od 4 października 2022 r.
od godz. 8.00

od 4 października 2022 r.
od godz. 8.00

do 5 października 2022 roku
do godz. 23.59

do 5 października 2022 roku
do godz. 23.59

*Studenci realizujący naukę w Filii UWM w Ełku, dokonują zapisu w dziekanacie Filii
**Giełda przedmiotu – 6 października 2022 r. od godz. 10.00 do godz. 23.59
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Filia w Ełku*

od 6 października 2022 r.
do 7 października 2022 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00

Jak napisać wniosek lub podanie?
Zrobiliśmy to za Ciebie! Na stronie WNIOSKI I PODANIA znajdziesz wszystkie wzory
i podania w gotowej formie z możliwością autouzupełnienia!
Niektóre wnioski i podania możemy składać za pośrednictwem systemu USOS.
W zakładce DLA STUDENTÓW wybieramy PODANIA, a następnie ZŁÓŻ NOWE PODANIE. W systemie możemy złożyć podanie m.in. w sprawie wydania duplikatu legitymacji, możliwości powtórzenia semestru czy udzielenie urlopu dziekańskiego.

WNIOSKI
I PODANIA
ZNAJDZIESZ
TUTAJ

Co jeśli nie uda mi się zaliczyć przedmiotu?
Czasami dochodzi do takiej sytuacji, że mimo usilnych starań nie udaje nam się zaliczyć jakiegoś
przedmiotu. W takiej sytuacji musimy w ciągu 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej, złożyć
do Dziekana naszego wydziału wniosek z prośbą o umożliwienie powtarzania przedmiotu. Dziekan
w takiej sytuacji może wydać decyzje o:
•
•

warunkowym wpisaniu na wyższy semestr z koniecznością powtarzania niezaliczongo wcześniej przedmiotu, jeżeli jest on niesekwencyjny;
zezwoleniu na powtarzanie semestru i powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów.

Należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem przedmiot można powtarzać tylko raz i pod warunkiem, że ilość nieuzyskanych punktów ECTS (jeżeli nie zaliczamy przedmiotu, nie zyskujemy punktów ECTS) nie jest wyższa niż suma punktów dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów w semestrze. Jeżeli jednak niezaliczenie przedmiotu nastąpiło wskutek choroby lub innych ważnych,
odpowiednio uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn, student może ponownie wnioskować o możliwość powtarzania przedmiotu.
Przykład: Przedmiot X ma przypisane 5 punktów, przedmiot Y - 6 punktów, a przedmiot
Z – 2 punkty. Przedmioty X i Y są najwyżej punktowanymi przedmiotami w semestrze, a
ich łączna suma to 11 punktów

Przypadek 1: Nie zaliczasz przedmiotu X. Możesz
uzyskać zgodę na jego powtarzanie, ponieważ
to “tylko” 5 punktów i nie przekraczasz liczby 11
punktów.

Przypadek 2: Nie zaliczasz przedmiotów X, Y
i Z. Suma ich punktów to 13, a więc więcej niż 11.
W takim wypadku niestety nie możesz ich powtarzać.

Pamiętaj, że powtarzanie przedmiotu jest płatne! I obalamy ten mit – niestety nie ma rabatów
-50% na drugim roku i kolejnych latach, także lepiej nie popełniać błędów. :)
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Studia na walizkach – ERASMUS+ i MOST
MOST

ERASMUS+

To
program
mobilności
dla
studentów
i doktorantów. Skierowany jest do wszystkich
tych, którzy przez rok lub semestr pragną studiować poza swoim macierzystym uniwersytetem.

To program umożliwiający wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, do innych krajów uczestniczących
w projekcie.

O miejsce z MOSTowej oferty mogą się ubiegać:

Na każdym wydziale znajduje się Koordynator Wydziałowy poszczególnych programów mobilności i to właśnie u niego
w pierwszej kolejności warto szukać dokładnych informacji, gdy jesteście zainteresowani wyjazdem.

•
•
•
•

studenci po ukończeniu drugiego semestru
jednolitych studiów magisterskich;
studenci po ukończeniu drugiego semestru
studiów na studiach I stopnia;
studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
doktoranci po ukończeniu pierwszego roku
studiów doktoranckich.

Aktywność dodatkowa
Koła naukowe
Niezaprzeczalnie może być to Wasz idealny początek kariery naukowej lub fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Najprościej mówiąc, jest to organizacja zrzeszająca studentów, której celem jest działalność naukowa, nastawiona
na rozwój jej członków. Funkcjonuje w obrębie danego wydziału oraz jego katedr.
Uczęszczając na zebrania koła naukowego, możesz poznać od kulis codzienną
pracę naukowców, a po jakimś czasie nawet zaangażować się w ich badania!
Kultura studencka
Oprócz rozwoju naukowego, na naszej uczelni możecie zadbać również o rozwój swoich pasji i talentów! Zespół Pieśni i Tańca KORTOWO, Akademicki Klub
Płetwonurków SKORPENA czy Chór im. prof. Wawrzyczka to tylko niektóre z grup,
dzięki którym Wasze życie studenckie będzie bogatsze o nowe doświadczenia
kulturalne.
Staże i praktyki zawodowe
Na różnych kierunkach przybierają różną formę. Najpewniej praktykami będziecie musieli zaprzątać sobie głowę na trochę późniejszym etapie studiowania,
należy jednak wiedzieć, że prędzej czy później musicie takie odbyć.

ERASMUS +

KOŁA
NAUKOWE

STAŻE
I PRAKTYKI
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1

Rektorat

14
Feliksa Szrajbera 11 / Osiedle Podgrodzie

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15
Feliksa Szrajbera 11 / Osiedle Podgrodzie
oraz Katedra w Kortowie

16

17
Redykajny

18

13
Aleja Warszawska 30 / Osiedle Grunwaldzkie

14

(w budowie)

STRONA UWM

35
36
37
38

Bufet Centrum

39

Sklep UWM

Restauracja TAFLA
Biblioteka Cafe

Kortowo
Parking

FACEBOOK

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

INSTAGRAM

Dom Studenta nr 1
Dom Studenta nr 2
Dom Studenta nr 3
Dom Studenta nr 4
Dom Studenta nr 6
Dom Studenta nr 7
Dom Studenta nr 8
Dom Studenta nr 9
Dom Studenta nr 10
Dom Studenta nr 119
Uniwersytecki Dom
Rotacyjny

51
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Pomoc finansowa i opłaty za studia
Studenci w ciężkiej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne, a w przypadku
nagłej trudnej sytuacji o zapomogę. Najlepsi mają szansę uzyskać stypendium rektora. Termin
składania wniosków stypendialnych, poprzez serwis USOSweb, został wyznaczony na 10 października. Zachęcamy jednak, by nie zwlekać ze złożeniem podania i dostarczeniem dokumentów.
Po co stać w długiej kolejce! :)
Stypendium rektora
Swego rodzaju nagroda za wysoką średnią, osiągnięcia w sferze naukowej, artystycznej i sportowej. Na podstawie tych elementów tworzy się listę rankingową na każdym roczniku i kierunku.
Na jej podstawie 10% najlepszych studentów danego kierunku otrzymuje stypendium.
Stypendium socjalne
Pomoc dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Jest ono
przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Kwota stypendium jest uzależniona
od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny stuidenta. Dochód ten
jest wyliczany w systemie USOSweb na podstawie dokumentów uzyskanych m.in.:
w Urzędzie Skarbowym, ZUSie lub KRUSie, OPSach.

DOKUMENTY

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Pomoc materialna przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument.
Zapomoga
Doraźna pomoc dla osób w przejściowej, trudnej sytuacji, takiej jak śmierć bliskiego członka rodziny, utrata stałego źródła dochodu, ciężka choroba, czy też inne zdarzenie losowe, które należy
udokumentować. Zapomogę można otrzymać dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego.
Stypendium Ministra
Przeznaczone dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami bądź wybitne osiągnięcia w sporcie.
Kredyt studencki
Coraz popularniejszą formą finansowania swojego utrzymania podczas okresu studiów jest kredyt studencki. Koszt odsetek pokrywa budżet państwa, a sama kwota kredytu może zostać umorzona przy dobrych wynikach studenta. Z tego powodu jest coraz bardziej atrakcyjna w odczuciu
studentów, a samo spłacanie kredytu następuje 2 lata po zakończeniu studiów.

Opłaty za studia
Studiowanie stacjonarne jest oczywiście darmowe, jednak w określonych sytuacjach trzeba liczyć
się z obowiązkiem uiszczenia różnych opłat.
Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:
• powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezaliczenia;
• kształceniem na studiach w języku obcym (ale nie musi, są wyjątki, welcome!);
• prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
• kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
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Studia w Internecie
Po pierwsze znajdźcie na Facebooku grupę swojego roku oraz kierunku – rozmawiajcie i poznawajcie się! W razie wątpliwości pytajcie starszych studentów. Wasi
koledzy z wyższych lat najlepiej wiedzą jak wyglądają zajęcia, co powinniście wiedzieć i jak się do nich przygotować. Istna skarbnica wiedzy.
LINKI DO GRUP

Nie martwcie się! Często pierwsze zajęcia są tymi wprowadzającymi, na których prowadzący nie
wymagają od nas wiedzy (jeszcze), ale warto wiedzieć wcześniej co i jak! :)
USOS - Wasz drugi dom podczas zaliczeń
Rozwijając skrót – Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Mocno upraszczając definicję można
by rzec, że jest to elektroniczny dziekanat, chociaż nie wszystko można w nim zrobić i wycieczki
do dziekanatu Was nie ominą. Z doświadczenia wiemy, że najczęściej służy do przeglądania swoich ocen i oczekiwania na chwalebne pojawienie się “przynajmniej 3”. Od razu ostrzegamy, że nie
zawsze USOSweb jest dostępny – wyjątkiem jest np. migracja danych.

Microsoft Office 365
Nasza uczelnia zapewnia wszystkim studentom dostęp do usługi Office 365. Obok najpopularniejszych programów takich jak: Word, Excel, czy Powerpoint, w pakiecie znajdziecie wiele innych przydatnych na studiach narzędzi, w tym dwa szczególnie ważne! Pierwszy z nich to Outlook, w którym
każdy z Was ma utworzoną swoją skrzynkę pocztową (potocznie nazywana pocztą uniwersytecką
lub USOSową). Drugim jest Teams, czyli program do nauczania zdalnego.

Aby skorzystać z Office365 należy:
• zalogować się na stronie konto.student.uwm.edu.pl loginem oraz hasłem identycznym jak do systemu USOS-Web (login: PESEL, hasło: domyślnie takie jak w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów)
• w formularzu po prawej części ekranu ustawić nowe hasło do usługi Office 365 (hasło musi posiadać min. 8 znaków).

Do usługi logujemy się bezpośrednio przez stronę www.office.com
Loginem jest adres: numer_albumu@student.uwm.edu.pl
(np. 999999@student.uwm.edu.pl)
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Elektroniczna Biblioteka
Biblioteka
Elektroniczna
Logując się
jejjej
internetowych
Logując
się do
do Biblioteki
Bibliotekiuczelnianej
uczelnianejmacie
macierównież
równieżdostęp
dostępdo
do
internetowych
zasobów.
Serwis
IBUK
Libra
to
platforma
udostępniająca
publikacje
w
wersji
zasobów. Serwis IBUK Libra to platforma udostępniająca publikacje
welekwersji
tronicznej.
Księgozbiór
wirtualnej
czytelni
liczy
wiele
publikacji
specjalistycznych,
elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy wiele publikacji specjalistycznaukowych,
popularnonaukowych
orazoraz
beletrystycznych,
wydanych
przez
nych,
naukowych,
popularnonaukowych
beletrystycznych,
wydanych
przez
najważniejsze,
renomowane
polskie
oficyny.
Wiele
z
nich
to
tytuły
niedostępne
najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w
w innych
bazach,
sprawia,
oferta
IBUK
Libra
jest
unikatowa.
innych
bazach,
coco
sprawia,
że że
oferta
IBUK
Libra
jest
unikatowa.

LOGOWANIE
DO BIBLIOTEKI

MOODLE UWM
Platforma MOODLE
MOODLE jest
jestinnym
innymnarzędziem
narzędziemdo
donauczania
nauczaniazdalnego,
zdalnego,wwktórym
którymprowadzący
prowadzący
główPlatforma
głównie
nie udostępniają
materiały
do nauki
organizują
zaliczenia
w formie
testów
online.
udostępniają
materiały
do nauki
orazoraz
organizują
zaliczenia
w formie
testów
online.
I.1.
2.
II.
3.
III.
4.
IV.
5.
V.

Wejdź na
na www.moodle.uwm.edu.pl
www.moodle.uwm.edu.pl
Wejdź
Kliknij
“Zaloguj
się”na
napanelu
panelupo
polewej
lewejstronie;
stronie
Kliknij “Zaloguj się”
przekierowaniu wybierz
wybierz“Użytkownicy
“„Użytkownicy
CAS”
Po przekierowaniu
CAS”;
logowania są
są takie
takie same
same jak
jakwyżej
wyżejPESEL
PESEL++hasło
hasłodo
doUSOSweb;
USOSweb
Dane do logowania
Witaj na
na platformie
platformie MOODLE!
MOODLE!
Witaj

Internet bezprzewodowy EDUROAM
Na całym
całymterenie
terenieUniwersytetu
Uniwersytetu(również
(również
akademikach)
funkcjonuje
bezpłatnego
i bezNa
ww
akademikach)
funkcjonuje
siećsieć
bezpłatnego
i bezprzeprzewodowego
internetu
EDUROAM.
By
z
niego
korzystać
musicie
dokonać
kilku
kliknięć.
Pokawodowego internetu EDUROAM. By z niego korzystać musicie dokonać kilku kliknięć. Pokazujemy
zujemy
co
i jak! co i jak!
I.1.
2.
II.
3.
III.
4.
IV.
5.
V.

Wejdź na
na www.eduroam.uwm.edu.pl
www.eduroam.uwm.edu.pl
Wejdź
Następnie
w Instalatory
Instalatory
Następnie w
Wybierz odpowiedni
odpowiedni instalator
instalatorw
wzależności
zależnościna
najakim
jakimurządzeniu
urządzeniuchcesz
chceszz zniego
niegokorzystać.
korzystać.
Wybierz
Pobierz ii zainstaluj
zainstalujcertyfikat.
certyfikat
Pobierz
W przypadku
przypadkusystemu
systemuAndroid:
Android:Pobierz
Pobierz
aplikację
eduroamCAT
ze sklepu
> Otwórz
>
W
aplikację
eduroamCAT
ze sklepu
PlayPlay
> Otwórz
> WyWybierz
konfigurację
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
>
Zainstaluj
certyfikat
>
Zaloguj
bierz konfigurację Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego > Zainstaluj certyfikat > Zaloguj
się danymi użytkownika:
Hasło: takie samo
się
użytkownika: Użytkownik: [nr albumu]@student.uwm.edu.pl;
albumu]@student.uwm.edu.pl; Hasło:
samo
jak na
na USOSweb
USOSweb >> koniec,
koniec,sieć
siećEDUROAM
EDUROAMjest
jestjuż
jużdostępna
dostępna
jak

Jeśli robisz wszystko zgodnie z instrukcją i nie możesz połączyć się na swoim
smartfonie, to zmodyfikuj ustawienia sieci w ustawieniach Wi-Fi na poniższe:
• Nazwa sieci (ssid): eduroam
• Obsługiwane standardy sieci: 802.11a/g/n/ac
• Uwierzytelnianie: WPA2
• Szyfrowanie: AES
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Samorząd studencki
Starości i Wicestarości, czyli Rada Roku oraz Rada Specjalności
Na każdym roku będziecie musieli wybrać swojego Starostę oraz jego zastępcę. Będą oni odpowiedzialni za kontakt z prowadzącymi, opiekunem roku oraz pracownikami wydziału. Niegdyś osoby transportujące stos papierowych indeksów do prowadzących w celu wpisania i z powrotem
do ich właścicieli. W dzisiejszych czasach mamy USOS i praca starosty stała się o wiele łatwiejsza.
Gwarantujemy Wam, że sztuka pisania ładnych maili wcale nie jest taka trudna. Wyślij pięknego
maila do Profesora, w odpowiedzi dostaniesz “Ok :)” - prawdziwa kwintesencja bycia starostą. :)
Do ich zadań będzie należało m.in. uczestnictwo w zebraniach RWSS oraz praca na rzecz społeczności wydziału, która jest bardzo satysfakcjonująca i rozwijająca.
Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego, czyli RWSS
Jest to Wydziałowy Samorząd Studencki, którego członkami są reprezentanci
wszystkich kierunków i roczników danego wydziału. Prezydium, na którego czele stoi Przewodniczący, kieruje RWSS. Głównym zadaniem Rady Wydziałowej
jest reprezentowanie studentów całego wydziału przed jego władzami
oraz w RUSS. Przewodniczący wraz z pozostałymi członkami prezydium i RWSS
odpowiadają m.in.: za organizację życia kulturalnego, dbają o jakość kształcenia
na wydziale oraz rozwiązują bieżące problemy swoich studentów.

KONTAKT
I ADRESY
WASZYCH
RWSS

Dodatkowo szerzymy kulturę studencką oraz promujemy naszą uczelnię poza jej granicami
oraz tworzymy największy festiwal studencki w Polsce – KORTOWIADĘ!
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Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, czyli RUSS
Reprezentujemy wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tworzymy wydarzenia kulturalne i organizujemy akcje charytatywne. Jesteśmy aktywnymi członkami
wielu organów takich jak Senat UWM oraz Rada Uczelni, a także komisji: jakości kształcenia, stypendialnej, dyscyplinarnych, komisji senackich i wielu innych.
Pracujemy z myślą o Was i dla Was!
Najpopularniejszymi wydarzeniami przez Nas organizowanymi są:
• Kortowiada – największa i najlepsza impreza studencka w Polsce, jedna z największych w Europie. Najlepsi artyści, niezapomniane przeżycia, cudowna atmosfera.
• Gala Belfra – wydarzenie, w którym wyłaniamy najlepszego nauczyciela akademickiego. Okazuje się, że nie wszyscy są tacy straszni! Doceniamy pasję, zaangażowanie, sprawiedliwość
oraz zaangażowanie w życie wydziału i jego społeczności studentów;
• Kortowski Mikołaj – akcja charytatywna, podczas której zbieramy pieniądze dla najbardziej
potrzebujących studentów UWM. Od początku, z roku na rok, wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i osiąga znaczące sumy zebranych pieniędzy. W ubiegłej edycji zebraliśmy 44 572 złotych, które pokryły m.in. zakup elektrycznej przysadki do wózka inwalidzkiego;
• Otrzęsiny – integracja wszystkich studentów. Imprezy, koncerty, super zabawa oraz delikatne
odwodnienie następnego dnia gwarantowane.
• Adapciak – wyjazd integracyjny dla pierwszorocznych studentów organizowany przed rozpoczęciem roku akademickiego;
Jak dołączyć do Samorządu Studenckiego?
Dróg jest kilka. Wybierz właściwą dla siebie! Zostań Starostą albo Wicestarostą swojego kierunku…
lub po prostu przyjdź na zebranie swojej Rady Wydziałowej – każdy jest mile widziany! Działając
w Samorządzie Wydziałowym rozwijaj swoje umiejętności. Niewykluczone, że po jakimś czasie trafisz do Rady Uczelnianej. Od czasu do czasu prowadzimy otwarte nabory, podczas których zapraszamy do współpracy wszystkich studentów, którzy spełnią postawione przed nimi wymagania.
Jedną z opcji jest również dołączenie do naszego Media Teamu. Tworzymy fotorelacje, piszemy
teksty, tworzymy grafiki oraz kręcimy filmy. Masz lekkie pióro? Umiesz robić zdjęcia lub kręcić filmy,
a może grafika komputerowa jest twoim konikiem? Dołącz do nas!
Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, polubienia nas na Facebooku oraz zaobserwowania na Instagramie, by być na bieżąco!
Nasze biuro
Jeśli będziesz miał jakiś problem, będziesz chciał się poradzić lub po prostu pogadać, wpadnij
do naszego biura. Mieści się przy ul. Kanafojskiego 1, pokój 01 (DS 2 – wejście od szczytu budynku
przy boisku do koszykówki). Znajdziesz nas tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00
do 16:00. Zapraszamy. :)
Tutaj również
się się
nasznasz
stacjonarny
sklep sklep
z gadżetami,
czyli kortowo.
równieżznajduje
znajduje
stacjonarny
z gadżetami,
czyli
store. Istnieje również
odwiedzenia
go online
dokonania
płatkortowo.store.
Istnieje możliwość
również możliwość
odwiedzenia
gooraz
online
oraz dokonaności
elektronicznej
za produkty
z opcją dostawy
pod wskazany
adres. adres.
nia
płatności
elektronicznej
za produkty
z opcją dostawy
pod wskazany
<- Sklep internetowy znajdziecie TUTAJ.
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Możesz, a nawet powinieneś!
Z troską o Was przygotowaliśmy ofertę ubezpieczeniową, w skład której wchodzi
ubezpieczenie NNW w Europie oraz OC podczas zajęć, praktyk czy staży. Jest to bardzo ważne, żeby się ubezpieczyć przed nieszczęśliwymi wypadkami. Każdemu z Nas
może się coś stać, czy to na uczelni, czy poza nią.
Ubezpieczenie możecie zakupić w dziekanacie na początku roku akademickiego
lub poprzez formularz internetowy.

WIĘCEJ
INFROMACJI
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Poznaj Kortowo
Kortowo, czyli najpiękniejszy kampus w Polsce
Jedna z dzielnic Olsztyna. Znajduje się na niej większość budynków naszego Uniwersytetu i zarazem jego siedziba. Opowiadając o naszym pięknym Kortowie, trzeba byłoby naprawdę mocno
się rozpisać. Zachęcamy więc Was do pełnych zachwytów spacerów po Kortowie! Pamiętajcie,
że nasze miasteczko akademickie wygląda całkiem różnie (lecz równie pięknie) w każdej porze
roku.
Plaża kortowska
Plaża nad Jeziorem Kortowskim to jedno z popularniejszych miejsc wśród studentów UWM.
Idealne miejsce by spędzić wspólny wieczór ze znajomymi, zorganizować spotkanie integracyjne
grupy czy zachwycać się urokami kortowskiej zieleni. W specjalnie wydzielonym miejscu można rozpalić grilla, a zaraz obok - w okresie letnim - spróbować smaków lokalnych lodów rzemieślniczych serwowanych w foodtrucku Lodziarni Kroczek. O czym warto pamiętać wybierając
się na Plażę Kortowską? W ciepłe dni o sprayu na komary. :) Niezależnie od pory roku, nie zapominajmy również, że jest to miejsce, które ma służyć nam wszystkim, dlatego po każdej wizycie
wypada zostawić po sobie porządek.
Biblioteka
Przy uczelni funkcjonuje Biblioteka Uniwersytecka. Dlaczego warto ją odwiedzać? Znajdziecie
w niej wszystkie potrzebne do nauki książki oraz inne cenne źródła wiedzy. Biblioteka jest też idealnym miejscem do wspólnych powtórek przed zaliczeniami oraz w trakcie sesji

Akademiki
Wszystkie obecnie funkcjonujące akademiki znajdują się w Kortowie. Zwyczajowa forma zamieszkania studentów, tym bardziej w Kortowie jest ona niezwykle atrakcyjna. Wszędzie macie blisko,
na miejscu i to w pięknym otoczeniu!
Akademikami administruje FUNDACJA ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wszystkie problemy i pytania odnośnie zakwaterowania należy kierować właśnie do nich.
Jesteś szczęśliwym mieszkańcem akademika, ale przeszkadza Ci wypadające gniazdko lub cieknący kran? Zgłoś problem za pomocą dedykowanego formularza:
www.usterki.zak.olsztyn.pl
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Sport w Kortowie
Na terenie Kortowa, znajduje się wiele miejsc, wspierających aktywność fizyczną całej społeczności
akademickiej. Wiele z nich oferuje specjalne zniżki studenckie.
Obiekty zlokalizowane w miasteczku studenckim:
• Sala sportowa w Kortowie (ul. Prawocheńskiego 7)
• Stadion sportowy w Kortowie (ul. Oczapowskiego 12)
• Kompleks boisk sportowych „Nad Kortówką” -> rezerwacje - www.tenis4u.pl
• Kompleks sportowy „Nad Kortówką” (ul. Kanafojskiego 5)
• Korty tenisowe -> rezerwacje - www.tenis4u.pl
Obiekty zlokalizowane poza Kortowem:
• Pływalnia Uniwersytecka (ul. Tuwima 9) -> www.plywalnia.uwm.edu.pl
• Obiekty sportowe (ul. Żołnierska 14)
Jeżeli
Jeżelichcesz
chceszrozwijać
rozwijaćswoje
swojezainteresowania
zainteresowaniasportowe,
sportowe,możesz
możesz dołączyć
dołączyć do
do sekcji sportosekcji
sportowejwi trenować
w okiem
grupie,specjalistów.
pod okiem specjalistów.
wej i trenować
grupie, pod
WYKAZ SEKCJI ->
Wykaz sekcji -> www.uwm.edu.pl/swfis/imprezy/sekcje-sportowe
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GASTRONOMIA
Na pewno jesteście ciekawi, gdzie będąc na Kortowie możecie coś zjeść,
gdy zgłodniejecie podczas zajęć lub po nich. Na szczęście na terenie naszego kampusu znajduje się kilka punktów gastronomicznych.
Punkty zarządzane przez Fundację ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
• Bufet Akademicki w Centrum Konferencyjnym
• Stołówka Kwadrans
• Restauracja Tafla
Program lojalnościowy: Fundacja ŻAK Team
• Kawiarnia „Biblioteka Cafe”
• Food Truck
Zbieraj punkty
Naszych
lokalach
gastronomiczpunktyw w
Naszych
lokalach
gastrono• Cafe Bar w Szpitalu Uniwersyteckim
nych
i wymieniaj
je na kupony
oraz namicznych
i wymieniaj
je na rabatowe
kupony rabatowe
grody.
Dzięki aplikacji
pierwszyjako
dowiesz
się o
oraz nagrody.
Dziękijako
aplikacji
pierwszy
Inne lokale gastronomiczne:
aktualnych
promocjachpromocjach
i wyjątkodowiesz się onowościach,
aktualnych nowościach,
• Bar u Michała
wym
menu. menu.
i wyjątkowym
• Arton Klub Absolwenta
• Pizzeria Ravioli STREET
Studenci mieszkający w Domach
Domach Studenckich
Studenckich
otrzymają 10% rabatu w Naszych
Naszych stołówkach.
stołówkach.
WIĘCEJ
O GASTRONOMII

SKLEPY, PIEKARNIE
Na terenie naszego kampusu znajdują
znajdują
się również dwa sklepy spożywcze:
•
•
•

Carrefour (ul. Kanafojskiego 6)
czynny w
w godzinach
godzinach 6:30-22:00
6:30-22:00;
czynny
Społem “Student”
11);
(ul. Prawocheńskiego 11)

A gdy będziecie mieć ochotę na pączka
lub kawałek ciasta, koniecznie sprawdźcie
jedną z dwóch Piekarni “Tyrolskich”. Pierwsza znajduje się przy ul. Prawocheńskiego 4,
druga – ul. Oczapowskiego 12. Zaraz obok
piekarni przy Prawocheńskiego znajduje się
również sklep firmowy mleczarni Mlekovita
- “Mlekovitka”.

POBIERZ APLIKACJĘ
ANDROID

iOS

PUNKTY KSERO
Gdy będziecie potrzebowali skserować notatki na
zajęcia, możecie to zrobić w jednym z punktów ksero:
••
••
••
••
••
••

Xero Olsztyn
Olsztyn (Plac
(Plac Cieszyński
Cieszyński 11--budynek
budynekWNoŻ);
WNoŻ)
Xero
Xero Olsztyn
Olsztyn (ul.
(ul. Szrajbera
Szrajbera 11
11 - budynek
budynek WNS
Xero
WNS
ii WS);
WS)
Xer-Mar (ul.
(ul. Oczapowskiego
Oczapowskiego 4
4- budynek
budynek WNE);
WNE
Xer-Mar
Express
Kortowo
Olsztyn
(ul.
Kurta
Obitza
2)
Express Kortowo Olsztyn (ul. Kurta Obitza 2);
GRAFTEN (ul.
(ul. Oczapowskiego
Oczapowskiego 9);
9)
GRAFTEN
GRAFTEN (ul.
(ul. Kanafojskiego
Kanafojskiego 14).
14)
GRAFTEN

INNE PUNKTY USŁUGOWE
kortowa znajdziesz: pocztę, stomatologa, gabinet kosmetyczny, salon fryOprócz tego na terenie Kortowa
Laptopów
zjerski, kwiaciarnię oraz serwis laptopów.
stronie znajdziecie
znajdziecieszczegółowe
szczegółoweinformacje
informacje
odnoście
lokalizacji
oraz
godzin
otwarcia
wszystNa stronie
odnoście
lokalizacji
oraz
godzin
otwarcia
wszystkich
kich lokali
gastronomicznych
i usługowych
na terenie
miasteczka
akademickiego
lokali
gastronomicznych
i usługowych
na terenie
miasteczka
akademickiego.
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
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Autor: Ewelina Salutzka

Poznaj Olsztyn - ciekawe miejsca w Olsztynie
Planetarium
Planetarium jest miejscem, w którym przeciętny człowiek: uczeń, turysta może w krótkim czasie
i niezależnie od pogody w sposób atrakcyjny zapoznać się z rozgwieżdżonym niebem, obiektami
i zjawiskami astronomicznymi. Olsztyńskie Planetarium jest pomnikiem zbudowanym w hołdzie
Mikołajowi Kopernikowi, który spędził kilka lat w Olsztynie pełniąc funkcję administratora okolicznych dóbr Kapituły Warmińskiej.

Obserwatorium
Obserwatorium
Obserwatorium Astronomiczne
Astronomiczne w
w Olsztynie
Olsztynie zlokalizowane
zlokalizowane jest
jest w
w XIX-wiecznej
XIX-wiecznej wieży
wieży ciśnień
ciśnień
Obserwatorium
wznoszącej się
się na
na najwyższym
najwyższym wzniesieniu
wzniesieniu dawnego
dawnego Olsztyna.
Olsztyna. Po
Po renowacji
renowacji w
w 2008
2008 roku
roku
wznoszącej
budynek
został
laureatem
konkursu
Zabytek
Zadbany
–
ogłoszonego
przez
Ministra
Kultury
budynek został laureatem konkursu Zabytek Zadbany – ogłoszonego przez Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego.
i iDziedzictwa

Zamek
Muzeum Warmii
Warmiii Mazur
i Mazur
w Olsztynie
powstało
w roku.
1945Siedzibą
roku. Siedzibą
w Olsztynie
powstało
w 1945
jest XIjest
XIV-wieczny
wybudowany
dla administratora
dóbr
V-wieczny
zamek zamek
gotycki,gotycki,
wybudowany
dla administratora
dóbr kapituły
kapituły
warmińskiej.
W
latach
1516-1521
funkcję
tę
pełnił
tu
Mikołaj
Kopernik.
warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Do dziś
Do
na ścianie
krużganka
pozostała
unikalna
pamiątka
jego pobycie
na dziś
ścianie
krużganka
pozostała
unikalna
pamiątka
po jegopo
pobycie
- wławłasnoręcznie
wykonana
doświadczalna
tablica
astronomiczna,
w zbiosnoręcznie
wykonana
doświadczalna
tablica
astronomiczna,
a w azbiorach
rach
Biblioteki
przechowywany
jest inkunabuł
medyczny
z którego
korzyBiblioteki
przechowywany
jest inkunabuł
medyczny
z którego
korzystał.
Mustał.
Muzeum
gromadzi
pamiątki
przeszłości
regionu
z
zakresu
archeologii,
zeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii
historii
i numizmatyki,
dawnej
i współczesnej,
rzemiosła
artystycznego,
i numizmatyki,
sztuki sztuki
dawnej
i współczesnej,
rzemiosła
artystycznego,
pipiśmiennictwa,
kultury
ludowej.
śmiennictwa, kultury
ludowej.
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Stare Miasto
Jeden z najpiękniejszych obszarów Olsztyna (oczywiście zaraz po Kortowie). Stary Ratusz, Wysoka
Brama czy Amfiteatr to tylko nieliczne z urokliwych budynków na Starym Mieście. W budzących
zachwyt kamieniczkach znajdziecie wiele kawiarni, punktów gastronomicznych oraz lokali rozrywkowych. Na Starym Mieście odbywa się również wiele wydarzeń kulturalnych. Olsztyńska starówka
jest miejscem, które każdy student powinien odwiedzić.

Pomnik Kopernika
Kopernika
Pomnik
Pomnikz najpiękniejszych
Mikołaja Kopernika
w Olsztynie
to miejsce,
gdzie
każdy
być iStary
zrobić
sobieWysoka
zdjęcie!
Jeden
obszarów
Olsztyna
(oczywiście
zaraz
po chce
Kortowie).
Ratusz,
Spór o sławną
postaćtopolskiego
astronoma
- Mikołaja
Kopernika
dawnaWmiasta
Toruń
Brama
czy Amfiteatr
tylko nieliczne
z urokliwych
budynków
na wiodą
Starymod
Mieście.
budzących
i Olsztyn.kamieniczkach
Pomnik Kopernika
w Olsztynie
naturalnej
wielkości
i znajduje się na
starym
mieście
zachwyt
znajdziecie
wielejest
kawiarni,
punktów
gastronomicznych
oraz
lokali rozrywprzy
ulicy
zamkowej,
tuż
przy
Muzeum
Warmii
i
Mazur,
które
mieści
się
w
zamku.
Legenda
głosi,
kowych. Na Starym Mieście odbywa się również wiele wydarzeń kulturalnych. Olsztyńska starówka
że potarcie
nosa
Kopernika
przynosi
szczęście
(również podczas sesji).
jest
miejscem,
które
każdy student
powinien
odwiedzić.
Plaża miejska
Plaża Miejska nad jeziorem Ukiel jest największym i najbardziej znanym olsztyńskim kąpieliskiem.
Plaża Miejska oferuje: wypożyczalnię sprzętu (kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe), możliwość wynajęcia motorówki ze sternikiem, zjeżdżalnię, 6 boisk do siatkówki plażowej,
boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej plażowej, małą gastronomię. Gdy pogoda nie dopisuje, polecamy spacer po molo, obejrzenie zachodu słońca albo przekąskę w pobliskiej restauracji
„Przystań”, zza okien której rozciąga się piękny widok na jezioro.
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Wydruk sfinansowany ze środków
Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

