„Krok po kroku” – informacje dla studentów I roku (rekrutacja zimowa)
 1. Podpisanie ślubowania, oświadczenia, klauzuli RODO – obowiązkowe!
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
(DNiSS) - Zamkowa 4, pokój 25
Gdzie?

Kiedy?

Godziny pracy (od 1 października)
 poniedziałek: nieczynne
 wtorek: 11.00-17.00
 środa-piątek: 9.00-15.00
 sobota: 7.30-13.30 (w terminie zjazdów)

W pierwszych dniach studiów (najpóźniej do
końca pierwszego miesiąca od momentu
przyjęcia na studia).

 2. Indeks studenta
Logując się do Portalu eORDO Omnis
Student ma możliwość m.in.:
Czym jest
Omnis?

Portal
eORDO Omnis
Jak się
logować?

 wglądu w swoje dane osobowe,
 komunikacji z prowadzącymi i DNiSS,
 wglądu do swojego elektronicznego indeksu
(wpisów
na
poszczególne
semestry,
sprawdzenia ocen i zaliczeń),
 przeglądu statusu zobowiązań i wpłat,
wypłat stypendiów, zapomóg,
 zamawiania druków z DNiSS.

https://omnis.pwsz.com.pl/
 login: numer albumu studenta
(nr albumu jest jednocześnie nr legitymacji)

 hasło: PESEL lub inne

 3. Elektroniczna legitymacja studencka (tzw. ELS)
Zdjęcie

Opłata

Sprawdź status swojego zdjęcia:
https://omnis.pwsz.com.pl/auth/login
22 zł
Tytułem: „Legitymacja_imię_nazwisko”

Jak wpłacić?

Na numer konta bankowego uczelni:
98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Gdzie odebrać
ELS?

DNiSS, pok. 25
(do okazania dowód wpłaty)

Kiedy?

 Opłata za ELS do końca lutego
- odbiór na początku marca

 4. Opłaty za studia (tzw. czesne)
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Kiedy?

Do 15 marca 2020 r.

Jak wpłacić?

Na indywidualny numer rachunku

Aktualności

Informacje bieżące np. plany zajęć,
newsletter DNiSS itp.
Logowanie: login to numer albumu, hasło to
cztery cyfry PESEL lub inne

Dokumenty

Terminy zjazdów, opłaty za studia, pomoc
materialna, praktyki studenckie, wzory
druków i dokumentów

(http://www.bip.pwsz.com.pl/)

(widoczny w Omnis-ie Studenta)

5. Ważne adresy internetowe
https://info.pwsz.com.pl

http://www.pwsz.com.pl/
dla-studenta


Ile?

6. Gdzie załatwić sprawy studenckie?
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4 (budynek A, parter)
Stypendia,
odpłatności
za studia
Decyzje,
legitymacje,
zaświadczenia
Biuro Karier,
praktyki
studenckie,
projekty unijne

pokój 24
tel. 74 641-92-25

Sprawy
do kierownika,
Erasmus+

pokój 27A
tel. 74 641-92-05

pokój 25
tel. 74 641-92-03
pokój 27
tel. 74 641-92-34

7. Tok studiów: terminy zjazdów, plany zajęć, druki, podania, konsultacje, itp.
Administracja

Instytut Społeczno-Prawny Filologia
ul. Zamkowa 4 (budynek A, I piętro)

Instytut
Przyrodniczo-Techniczny
ul. Zamkowa 4 (budynek A, I piętro)

Instytut Zdrowia
ul. P. Skargi 14a (budynek B, I piętro)

Pedagogika

pokój 116
tel. 74 641-92-11

Architektura
wnętrz
BHP
Logistyka

pokój 111
tel. 74 641-92-13

Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Techniki dent.

pokój 101
tel. 74 641-92-53

Akademik
(zakwaterowa
nie)

Dział Administracji
Zamkowa 4 (III piętro), pokój 301
tel. 74 641-92-32

8. Sprawy bytowe studentów

