INFORMACJE DLA I ROKU
Szanowny Studencie,
Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:
WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź
42 124030281111001029435358
Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego
pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.
Termin przesyłania potwierdzenia opłaty:
studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie od 10 września do 5 października 2020r
studia stacjonarne II stopnia od 21 września 5 października 2020r
studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie od 11 września do 5
października.
Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji
studenckiej.
Adresy mailowe pracowników obsługujących poszczególne kierunki studiów znajdują się
na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/ w zakładce student /Dział Obsługi Studentów.
Uprzejmie prosimy aktualne dane np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a także aktualny
adres e-mail, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt.
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
Inauguracja wydziałowa odbędzie się 16 października 2020r
ZAPISY NA ZAJĘCIA
sprawdź swój plan i program studiów jaki będzie Cię obowiązywał na I roku / semestrze studiów.
Plany znajdują się w strefie studenta, na stronie właściwej dla Twojego kierunku, w zakładce plany
i programy. Studenci zobowiązani są do zapisania się na wszystkie ćwiczenia i wykłady zgodnie
z programem. Do każdych zajęć można wybrać dowolny numer grupy, w której nie są wyczerpane
limity. Studenci, którzy nie dokonali rejestracji na zajęcia, nie mogą przystąpić do egzaminu lub
zaliczenia z danego przedmiotu.
Terminy zapisów na zajęcia będą podane w późniejszym terminie
KURS BHP
w pierwszym semestrze będziesz musiał zaliczyć kurs z BHP (w trybie e-learningu);
szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie
NIEZALICZENIE W TERMINIE SZKOLENIA Z BHP ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
AUTORSKIEGO POWODUJE NIEZALICZENIE SEMESTRU/ROKU , BEZ MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA WPISU WARUNKOWEGO.

KURS PRAWA AUTORSKIE
w pierwszym semestrze będziesz musiał zaliczyć kurs z Prawa autorskiego (w trybie elearningu); szczegóły będą dostępne w późniejszym terminie.
NIEZALICZENIE W TERMINIE SZKOLENIA Z BHP ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA
AUTORSKIEGO POWODUJE NIEZALICZENIE SEMESTRU/ROKU , BEZ MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA WPISU WARUNKOWEGO.
PARKING
Studenci WPiA UŁ mogą korzystać z parkingu na zasadach określonych w regulaminie, informacje
znajdują się na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/dzial-administracyjny

BIBLIOTEKA
Zachęcamy do korzystania z wydziałowej
biblioteki https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/biblioteka
Zamówienia można składać w formie elektronicznej w oparciu o katalog on-line i tradycyjnie

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Na WPiA UŁ działa ponad 20 organizacji studenckich. Z ich oferta możesz zapoznać się
na stronie: www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/organizacje-studenckie

OPŁATY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WPIA UŁ
zapoznaj się z opłatami, dokonaj wyboru w systemie USOSweb i zgodnie z terminami
dokonaj wpłaty na swoje indywidualne konto.
Regulacje w sprawie opłat będą podane w późniejszym terminie
POMOC MATERIALNA
osoby zainteresowane mogą ubiegać się o przyznanie: miejsca w domu studenta
Uniwersytetu Łódzkiego i świadczeń socjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie http://cos.uni.lodz.pl
studenci z orzeczoną niepełnosprawnością proszeni są o wypełnienie formularza
rejestracyjnego osoby niepełnosprawnej i dostarczenie go do siedziby biura ds. osób
niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień. Oferta biura przedstawiona jest na stronie
internetowej http://bonipu.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE
zapoznaj się z regulaminem studiów umieszczonym
na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy
dopilnuj, by przed końcem semestru prowadzący zajęcia wpisał oceny w systemie USOS.
sprawdzaj aktualne dyżury wykładowców na stronie na stronie WPiA w zakładce
pracownicy.
korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym
zwyczajem każdego studenta.
zaglądaj od czasu do czasu na wydziałową stronę internetową. W zakładce dla
studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
w przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj
się bezpośrednio z dziekanatem swojego kierunku studiów
Masz jeszcze inne pytania lub wątpliwości napisz na adres promocja@wpia.uni.lodz.pl lub
skontaktuj się z właściwym dla Twojego kierunku studiów dziekanatem. Lista
dziekanatów dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugistudentow

