Immatrykulacja – uroczysta
chwila pasowania na studenta
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ażdy szanujący się student bierze studenci pierwszego roku powtarzają
udział w immatrykulacji, czyli uro- tekst ślubowania, a potem następuje ich
czystości przyjęcia do grona spo- immatrykulacja.
W czasie uroczystości nie może zabrakłeczności akademickiej danej uczelni.
Wydarzenie to dotyczy studentów pierwsze- nąć występu chóru akademickiego i odgo roku, zarówno w trybie stacjonarnym, jak śpiewania tradycyjnego Gaudeamus igitur
i niestacjonarnych.
-,, Radujmy się więc”, czyli studenckiej pieśni
Immatrykulacja porównywana jest do pa- hymnicznej oraz Gaude Mater Polonia -,, Rasowań odbywających się na niższych szcze- duj się, matko Polsko” jednego z najstarszych
blach edukacji, poczynając od przedszkola. religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej,,
To ważna i podniosła chwila i warto uczestni- a zarazem hymnu ku czci św. Stanisława
czyć w tym wydarzeniu, bo właśnie od tego ze Szczepanowa.
momentu możemy czuć się 100-procentoPrzyszli studenci, pamiętajcie o odpowymi studentami. Otrzymujemy też indy- wiednim ubiorze w czasie immatrykulacji.
widualny numer albumu, który towarzyszy Postawcie raczej na elegancką i klasyczną
stylizację.
nam przez cały okres studiów.
Immatrykulacja odbywa się przy okazji
Podczas takiej uroczystości centralne
miejsce w auli zajmuje rektor wraz z or- rozpoczęcia nowego roku akademickiego. I
szakiem, który współtworzą zazwyczaj tak w Państwowej Wyższej Szkole Zawodoprorektorzy czy dziekani poszczególnych wej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
wydziałów uczelni. Immatrykulacja rozpo- uroczysta inauguracja roku akademickiego
czyna się przemową rektora. Głos zabrać 2018/2019 odbędzie się 11 października
mogą też dziekani oraz przedstawiciele rady o godz. 11.00. Natomiast w Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszsamorządu studenckiego.
Częstym punktem jest także wykład czyńskiego w Lesznie inauguracja będzie
zaproszonego gościa. Dla większości bę- miała miejsce 13 października o godz. 11.00.
dzie to pierwsze uczestnictwo w tego typu
Gratulujemy i życzymy powodzenia na
wystąpienia w murach uczelni. Następnie studiach! Nat

Stypendia pomogą Ci przeżyć

S

tudia to kosztowny okres w życiu.
Jest kilka sposobów, aby zdobyć
środki na studiowanie. Jednym
z nich są różnego rodzaju stypendia.
O stypendium socjalne może ubiegać
się osoba znajdująca się w trudnej
sytuacji materialnej i to bez względu
na tryb oraz stopień studiów. Wysokość dochodu netto uprawniającą do
pomocy ustala rektor wraz z uczelnianym samorządem. Z reguły próg
dochodu uprawniającego do pomocy
nie powinien być niższy niż 686,40 zł
i wyższy niż 1051,70 zł na osobę w rodzinie. Ich wysokość zależy jednak od
danej uczelni, więc porównując ją do
innych uczelni może okazać się, że nasi znajomi na innej uczelni otrzymują
zupełnie inną kwotę. Aby starać się o
tę formę pomocy finansowej, należy
do wniosku dołączyć m.in. dokumenty
świadczące o liczbie członków rodziny,
zaświadczenie z urzędu skarbowego
o dochodach w minionym roku oraz
zaświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.
Kolejną formą wsparcia jest stypendium rektora, ale zazwyczaj uzyskuje
je maksymalnie ok. 10% studentów na
danym kierunku. Ta forma zarezerwowana jest dla wyróżniających się

bardzo dobrymi wynikami w nauce
lub posiadających wybitne osiągnięcia naukowe bądź sportowe. Komisja
stypendialna na podstawie zgłoszonych wniosków ustala progi według
których przyznawane są świadczenia.
O stypendium można ubiegać się najwcześniej po pierwszym ukończonym
semestrze, ale zazwyczaj taka możliwość istnieje dopiero od drugiego
roku studiów.
Ubiegać można się też o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
w nauce lub sportowe. Trzeba mieć
bardzo wysoką średnią lub wybitne
osiągnięcia sportowe.
Kredyt studencki, to kolejna forma
wsparcia przyznawana osobom, które
rozpoczęły studia przed ukończeniem
25 lat. W zależności od banku trzeba mieć jednego lub kilku żyrantów.
Spłata następuje po upływie dwóch lat
od skończenia studiów. Istnieje możliwość częściowego umorzenia, jeśli
znaleźliśmy się się w trudnej sytuacji
życiowej lub jesteśmy w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Sposobów na dodatkowe pieniądze jest wiele,
wystarczy w danym terminie złożyć
wymagane dokumenty i oczekiwać
na wyniki komisji stypendialnej. Nat

Pracujący student - to możliwe
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zas studiów to próba przetrwania
dla wytrwałych, a także pierwsze
zetknięcie z dorosłością i odpowiedzialnością. Młodzi ludzie, mimo
że otrzymują pieniądze od rodziców lub
wspierają się stypendium albo kredytem,
chcą udowodnić otoczeniu, a przede wszystkim sobie, że są samodzielni i potrafią pogodzić studia z pracą.
W Lesznie studenci pracują głównie
w branży gastronomicznej, a więc w kawiarniach, restauracjach czy pubach. Czy łatwo
jest im pogodzić pracę z nauką?
– Studiuję dziennie, więc na pracę w kawiarni mogę pozwolić sobie jedynie dziesięć
godzin tygodniowo. Pracodawca bez problemu zgadza się na taki układ i uwzględnia
moje wolne terminy w miesięcznym grafiku.
Cieszę się, że mogę dorobić trochę grosza
na własne potrzeby – przyznaje Zuzanna
Jabłońska, studentka z Leszna.
Jeżeli ktoś studiuje zaocznie, to jest
w nieco lepszej sytuacji. Po prostu zajęcia
na uczelni, zazwyczaj odbywają się średnio
dwa weekendy w miesiącu. Można zatem
wybierać z szerszej oferty pracy, a tym samym zdobyć zatrudnienie na pełen etat.
Łatwiej jest wtedy pogodzić pracę z nauką.
– Pracuję na cały etat w jednej z leszczyńskich sklepów. Zdarza się, że mam w tygodniu wolne, ponieważ czasami pracuję

dwanaście godzin dziennie. Dzięki temu
mam czas, aby skupić się na nauce lub nieco
odpocząć. Studiuję zaocznie, więc weekendy mam raczej wolne od pracy. Miesięczne
wynagrodzenie pozwala mi utrzymać się
i opłacić studia, choć, oczywiście, nie mogę pozwolić sobie na luksusy czy bardzo
dostatnie życie. Jednak cieszę się, że jestem
samodzielny i niezależny – mówi Artur Borowczyk z Lesznie.
Praca w czasie studiów ma też inne plusy – pomaga zdobyć doświadczenie, które
na rynku pracy jest po prostu bezcenne.
Umiejętności zdobyte na danym stanowisku
można wpisać potem w CV. Dodatkowy etat
za kilka lat może okazać się na tyle przydatny,
że zaważy na otrzymaniu upragnionej posady.
Ponadto pracodawcy docenią to, że student pogodził obowiązki na uczelni i w pracy, co świadczy o jego determinacji, dobrej
organizacji i systematyczności.
– Zarabiam 12 zł na godzinę, więc całkiem
sporo jak na początkującą kelnerkę. W podreperowaniu domowego budżetu pomagają
też napiwki, które w sumie stanowią czasami
równowartość miesięcznej pensji – przyznaje Zuzanna Jabłońska.
Nic zatem dziwnego, że studenci szukają
każdej okazji, aby zdobyć dodatkowy grosz,
a zarazem zawodowe doświadczenie. Warto
brać z nich przykład. Nat

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO
2018/2019
WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Okres zajęć dydaktycznych semestru
zimowego
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

01.10.2018r. do 01.02.2019r.
28.09.2018r. do 03.02.2019r.

Przerwa świąteczna

20.12.2018r. do 04.01.2019r.

Zimowa sesja egzaminacyjna

04.02.2019r. do 08.02.2019r.

Zimowa sesja poprawkowa

11.02.2019r. do 15.02.2019r.

Przerwa międzysemestralna

18.02.2019r. do 22.02.2019r.

Okres zajęć dydaktycznych semestru
letniego
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

25.02.2019r. do 19.06.2019r.
22.02.2019r. do 23.06.2019r.

Przerwa świąteczna

18.04.2019r. do 24.04.2019r.

Letnia sesja egzaminacyjna

24.06.2019r. do 28.06.2019r.

Letnia sesja poprawkowa

02.09.2019r. do 14.09.2019r.

Zajęcia (obozy, praktyki i inne)

wg terminarzy instytutowych

Uwagi:
1. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019: 11 października 2018r
2. Dni ustawowo wolne od pracy: 01 listopada 2018r.; 11 listopada 2018r.; 01 i 03 maja 2019r.;
3. Dni wolne od zajęć: 31.10.2018r.; 02.11.2018r.; 02.05.2019r.
4. Absolutoria: 2.03.2019r., 15.06.2019r.
a) Studenci kończący studia w semestrze zimowym kończą sesję egz. z dniem oddania pracy
dyplomowej tj. do 31 stycznia 2019r.
b) Studenci kończący studia w semestrze letnim kończą sesję egz. z dniem oddania pracy dyplomowej
tj. do 31 maja 2019r.
5. Dzień Patrona: termin zostanie ustalony decyzją Rektora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
TERMINY ZJAZDÓW
2018/2019
STUDIA NIESTACJONARNE
STUDIA PODYPLOMOWE
SEMESTR ZIMOWY
28.09 – 30.09.2018r.
21.09 – 23.09.2018r.
12.10 – 14.10.2018r.
05.10 – 07.10.2018r.
26.10 – 28.10.2018r.
19.10 – 21.10.2018r.
16.11 – 18.11.2018r.
02.11 – 04.11.2018r.
30.11 – 02.12.2018r.
23.11 – 25.11.2018r.
14.12 – 16.12.2018r.
07.12 – 09.12.2018r.
11.01 – 13.01.2019r.
18.01 – 20.01.2019r.
25.01 – 27.01.2019r.
08.02 – 10.02.2019r.
01.02 - 03.02.2019r.
SEMESTR LETNI
22.02 – 24.02.2019r.
15.02 – 17.02.2019r.
08.03 – 10.03.2019r.
01.03 – 03.03.2019r.
22.03 – 24.03.2019r.
15.03 – 17.03.2019r.
05.04 – 07.04.2019r.
29.03 – 31.03.2019r.
26.04 – 28.04.2019r.
12.04 – 14.04.2019r.
10.05 – 12.05.2019r.
17.05 – 19.05.2019r.
24.05 – 26.05.2019r.
31.05 – 02.06.2019r.
07.06 – 09.06.2019r.
14.06 – 16.06.2019r.
21.06 – 23.06.2019r.

