
	
	

	
Podstawowe	zasady	obowiązujące	na	studiach		

na	Wydziale	Nauk	o	Zdrowiu	
Uniwersytetu	Medycznego	we	Wrocławiu	

	
Informacje	dla	nowoprzyjętych	studentów	I	roku	

	
	
	
Szanowni	Studenci	!	
Zostaliście	 przyjęci	 na	 I	 rok	 studiów	 na	 Wydziale	 Nauk	 o	 Zdrowiu	 Uniwersytetu	 Medycznego	 we	 Wrocławiu.	
Gratulujemy	wam.	Stajecie	się	częścią	społeczności	akademickiej,	która	działa	we	Wrocławiu	już	od	1811r.,	kiedy	to	
król	 pruski	 Fryderyk	 Wilhelm	 III	 utworzył	 we	 Wrocławiu	 Akademię	 Leopoldyńską,	 kształcącą	 również	 na	
kierunkach	medycznych	i	której	spadkobiercami	są	współczesne	uczelnie	Wrocławia,	w	tym	Uniwersytet	Medyczny.		
Stajecie	 się	 częścią	 wielowiekowej	 historii	 i	 tradycji	 naszej	 Uczelni,	 reprezentujcie	 ją	 godnie	 i	 z	 szacunkiem	
zdobywajcie	wiedzę,	służąc	pacjentom	i	działając	w	systemie	opieki	zdrowotnej	w	Polsce	i	na	świecie.	
	
Prosimy,	zapoznajcie	się	z	kilkoma	ważnymi	zasadami	jakie	obowiązują	na	naszym	Wydziale.	
	
	

Dziekan	Wydziału	Nauk	o	Zdrowiu	
dr	hab.	Joanna	Rosińczuk,	prof.	nadzw.	

	
*	 *	 *	

	
	
Status	studenta	
Odbierając	legitymacje	studencką	uzyskujesz	status	studenta.	To	nie	tylko	prawo,	ale	to	przede	wszystkim	zaszczyt	i	
obowiązki,	które	z	tego	wynikają.	Reprezentuj	swoją	Uczelnię	w	taki	sposób,	aby	nie	przynosić	jej	wstydu.	Zdobywaj	
wiedzę	sumiennie	i	rzetelnie.	Pamiętaj,	że	po	ukończeniu	studiów	będziesz	pracował	na	rzecz	pacjentów	i	systemu	
opieki	 zdrowotnej,	 a	 tym	 samym	 społeczeństwo	 będzie	 od	 ciebie	 oczekiwało	 rzetelnej	 wiedzy	 i	 wysokich	
kompetencji.	 Od	 ciebie	 nierzadko	 zależeć	 będzie	 zdrowie	 i	 życie	 ludzi,	 naucz	 się	 na	 studiach	 jak	 podołać	 temu	
ważnemu	zobowiązaniu.	
	
Zasada	podległości	akademickiej	
Uczelnia	jest	organizacją	mocno	strukturalną.	Na	czele	Uniwersytetu	Medycznego	we	Wrocławiu	stoi	Rektor,	który	
współpracuje	z	czterema	Prorektorami:	ds.	Klinicznych,	Nauki,	Rozwoju	Uczelni	i	Dydaktyki.	Każdy	z	Prorektorów	
działa	na	zasadzie	pełnomocnictwa	udzielonego	przez	Rektora.	Na	Wydziale	najwyższą	władzą	jest	Dziekan,	który	
współpracuje	 z	 trzema	 Prodziekanami:	 ds.	 Nauki,	 Rozwoju	Wydziału	 i	 ds.	 Studentów.	 Prodziekani	 podejmują	 w	
imieniu	 Dziekana	 decyzje	 zgodnie	 z	 udzielonymi	 uprawnieniami.	 Dziekan	 i	 Prodziekani	 tworzą	 na	 Wydziale	
Kolegium	Dziekańskie.	W	sprawach	dotyczących	toku	studiów	kieruj	pisma	do	Prodziekana	ds.	Studentów.	
Dziekani	mimo	że	urzędują	codziennie,	nie	zawsze	mogą	spotykać	się	ze	studentami,	dlatego	jeśli	chcesz	spotkać	się	
z	Dziekanem	albo	Prodziekanem	umów	się	na	spotkanie	w	Sekretariacie.	
	
	



Regulamin	studiów	
Wszystkie	 sprawy	 związane	 z	 tokiem	 studiów	 opisane	 są	 w	 Regulaminie	 studiów,	 dostępnym	 na	 stronie	
internetowej	Uczelni	www.student.umed.wroc.pl.	Każdy	student	jest	zobowiązany	zapoznać	się	z	tym	regulaminem	
i	 przestrzegać	 jego	postanowień.	Na	 stronie	 internetowej	 opublikowane	 są	 także	 załączniki	 do	 regulaminu,	 które	
stanowią	wzory	wniosków	do	Dziekana.		
Bardzo	często	pytania	studentów	i	wątpliwości	wynikają	z	nieznajomości	regulaminu.	Przeczytaj	go	dokładnie	i	w	
razie	wątpliwości	skontaktuj	się	z	Opiekunek	Roku,	który	je	wyjaśni.	
	
Wydziałowa	uroczysta	immatrykulacja	
Immatrykulacja	(z	łac.	immatriculare	–	„wciągnąć	do	spisu”)	jest	uroczystością	złożenia	przyrzeczenia	studenckiego	
przez	 studentów	 pierwszego	 roku	 i	 odebrania	 indeksu.	 Na	 Uniwersytecie	 Medycznym	 we	 Wrocławiu	 w	 roku	
akademickim	 2016/17	 będą	 funkcjonowały	 dwie	 formy	 indeksu:	 papierowy	 i	 elektroniczny.	 Studenci	 mają	
obowiązek	 zbierać	 zaliczenia	 do	 dokumentacji	 papierowej,	 prowadzący	 zajęcia	 uzupełnią	 oceny	 równolegle	 w	
dwóch	indeksach.	Obecność	studentów	pierwszego	roku	na	wydziałowej	immatrykulacji	jest	niezbędna,	gdyż	w	jej	
trakcie	 studenci	 składają	 przyrzeczenie	 studenckie,	wskutek	 którego	 stają	 się	 częścią	 społeczności	 akademickiej.	
Tylko	wyjątkowo	usprawiedliwione	powody	mogą	być	podstawą	nieobecności	na	immatrykulacji.	Jest	to	uroczyste	
rozpoczęcie	studiów	dla	studentów	I	roku,	odbywające	się	w	obecności	przedstawicieli	Władz	Uczelni	i	Wydziału.	
	
Dziekanaty	kierunkowe	
Do	 obsługi	 poszczególnych	 kierunków	 studiów	 wyznaczono	 osobne	 dziekanaty	 odpowiedzialne	 za	 prowadzenie	
spraw	studentów.	Wszystkie	dziekanaty	znajdują	się	w	budynku	głównym	Wydziału	Nauk	o	Zdrowiu	przy	ul.	Bartla	
5,	 także	dziekanaty	kierunków	Fizjoterapia,	Dietetyka,	Ratownictwo	Medyczne	znajdują	się	w	budynku	głównym.		
Studenci	kontaktują	się	w	sprawie	studiów	z	pracownikiem	własnego	dziekanatu	kierunkowego.		
	
Składanie	pism	i	wniosków	w	sprawie	studiów	
Studenci	na	każdym	etapie	studiowania	są	uprawnieni	do	składania	pism	 i	wniosków	określonych	w	regulaminie	
studiów.	Wnioski	te	składa	się	do	Dziekana,	który	upoważnił	do	rozpatrywania	spraw	związanych	z	tokiem	studiów	
Prodziekana	ds.	Studentów.	Decyzja	Prodziekana	 jest	wiążąca	 i	podlega	zaskarżeniu	do	Prorektora	ds.	Dydaktyki,	
zgodnie	z	kodeksem	postępowania	administracyjnego.		
Wszystkie	wnioski	 i	pisma	do	Prodziekana	studenci	składają	we	własnym	dziekanacie	kierunkowym,	nie	składają	
żadnych	pism	w	Sekretariacie	Dziekana	i	Prodziekanów.	
Wnioski	kierowane	do	Dziekana	 lub	Prodziekanów	muszą	być	napisane	starannie,	mogą	być	pisane	odręcznie	 lub	
komputerowo,	muszą	zawierać	uzasadnienie	wniosku	i	wszystkie	niezbędne	załączniki	(jeśli	są	konieczne).	Wnioski	
niekompletne	będą	zwracane	do	uzupełnienia.	
	
Zwolnienia	lekarskie	z	zajęć	
W	przypadku	nieobecności	na	zajęciach	z	powodu	choroby	na	kolejne	zajęcia	należy	dostarczyć	osobie	prowadzącej	
zajęcia	 	 usprawiedliwienie	 lekarskie.	 Uwaga!	 Kilka	 nieobecności,	 nawet	 usprawiedliwionych,	może	 uniemożliwić	
zaliczenie	ćwiczeń	i	przystąpienie	do	egzaminu.	
	
Wpisywanie	się	na	zajęcia	fakultatywne	
Studenci	 samodzielnie	 wpisują	 się	 na	 zajęcia	 do	 wyboru	 w	 dziekanacie	 kierunkowym.	 Informacja	 o	 terminach	
wpisywania	 się	 na	 zajęcia	 (m.in.	 z	 wychowania	 fizycznego,	 z	 przedmiotów	 kierunkowych)	 zostanie	 przekazana	
przez	pracownika	dziekanatu	staroście	roku.	
	
Podział	roku	akademickiego	
Każdego	 roku	Rektor	 ogłasza	 zarządzenie	w	 sprawie	 podziału	 roku	 akademickiego.	 Rok	 akademicki	 dzieli	 się	 na	
dwa	semestry,	każdy	z	nich	kończy	się	sesją	egzaminacyjną.	Do	sesji	egzaminacyjnej	będzie	dopuszczony	tylko	ten	
student,	 który	 do	 ostatniego	 dnia	 zajęć	 dydaktycznych	 w	 semestrze	 zaliczy	 wszystkie	 przedmioty	 przewidziane	
tokiem	studiów	tego	semestru.		
	
Zaliczenia	przedmiotów	
Student	 aby	 mógł	 zostać	 dopuszczony	 do	 sesji	 egzaminacyjnej	 musi	 mieć	 zaliczony	 przedmiot.	 Zaliczenie	 to	
odbywa	się	albo	na	„zal”,	albo	na	ocenę,	zgodnie	z	planem	studiów	na	danym	kierunku.	Nieuzyskanie	zaliczenia	do	
końca	zajęć	dydaktycznych	w	semestrze	uniemożliwia	przystąpienie	do	sesji	egzaminacyjnej.	W	takim	przypadku	
student	 jest	 zobowiązany	 złożyć	 wniosek	 do	 Dziekana	 o	 warunkowe	 dopuszczenie	 do	 sesji	 egzaminacyjnej,	
wskazując	 w	 jakim	 terminie	 (w	 czasie	 sesji)	 uzyska	 zaliczenie	 przedmiotu.	 	 Student,	 który	 przystąpi	 do	 sesji	
egzaminacyjnej	pomimo	niezaliczenia	przedmiotu	i	nie	 informując	egzaminatora	o	nieuzyskaniu	zaliczenia	uzyska	
ocenę	z	egzaminu	zostanie	wezwany	do	jego	powtórzenia.	



Egzaminy		
Student	 ma	 prawo	 do	 dwóch	 terminów	 egzaminów	 (jednego	 podstawowego	 i	 jednego	 poprawkowego).	
Nieusprawiedliwione	 niestawienie	 się	 na	 egzaminie	 powoduje	 utratę	 jednego	 terminu	 natomiast	 nie	 powoduje	
wpisania	oceny	niedostatecznej	z	egzaminu.	Brak	oceny	(adnotacja	„nie	stawił	się”)	lub	ocena	niedostateczna	mają	
te	 same	 konsekwencje	 –	 niezaliczenie	 przedmiotu.	 Student	 może	 również	 poprosić	 prowadzącego	 i	 tzw.	
„przedtermin”,	 który	 może	 być	 zdawany	 jeszcze	 przed	 rozpoczęciem	 sesji,	 ale	 już	 po	 zakończeniu	 zajęć	 z	 tego	
przedmiotu.	Ocena	uzyskana	w	przedterminie	jest	traktowana	tak	samo	jak	ocena	z	pierwszego	terminu	(czyli	jeśli	
w	przedterminie	student	nie	zda	przedmiotu	to	tak	jakby	nie	zdał	w	terminie	podstawowym).	
	
Zapisy	na	zajęcia	z	wychowania	fizycznego	
Zajęcia	 z	wychowania	 fizycznego	 są	przypisane	 tylko	do	kierunków:	 ratownictwo	medyczne	 i	 dietetyka.	 Studenci	
pozostałych	 kierunków	 mają	 prawo	 do	 nieodpłatnego	 korzystania	 z	 infrastruktury	 Studium	 Wychowania	
Fizycznego	 i	 Sportu	 po	 uzgodnieniu	 z	 instruktorem	 Studium.	W	 przypadku	 konieczności	wyboru	 rodzaju	 zajęć	 z	
wychowania	fizycznego,	studenci	dokonują	wyboru	wyłącznie	we	własnym	dziekanacie	kierunkowym.	
	
Aktywność	w	samorządzie	studentów	
Studenci	 wszystkich	 kierunków	 mają	 prawo	 do	 aktywnej	 działalności	 w	 samorządzie	 studentów	 Uniwersytetu	
Medycznego.	 Zachęcamy	 do	 licznego	 kandydowania	 zarówno	 do	 władz	 samorządu	 jak	 również	 do	 organów	
kolegialnych	 Wydziału:	 Rady	 Wydziału,	 komisji	 wydziałowych.	 Wyboru	 wśród	 studentów	 organizuje	 Studencka	
Komisja	Wyborcza.	
	
Pomoc	materialna	
Stypendium	socjalne	
Wnioski	 o	 przyznanie	 stypendium	 należy	 wypełniać	 zaraz	 po	 wpisaniu	 się	 na	 studia.	 Przydział	 stypendium	
następuje	 na	 podstawie	 kompletu	 dokumentów	 dostarczonych	 do	 Sekcji	 Socjalno	 –	 Bytowej	 w	 Dziekanacie	
Wydziału	Nauk	o	Zdrowiu	(pok.	229).	
	
Inne	stypendia	i	formy	wsparcia	finansowego	
W	 sprawie	 wszystkich	 rodzajów	 stypendiów	 studenci	 mogą	 kontaktować	 się	 z	 Sekcją	 Socjalno	 –	 Bytową	 w	
Dziekanacie	Wydziału	Nauk	o	Zdrowiu	(pok.	229).	
	
Pomoc	dla	studentów	z	niepełnosprawnością	
Osoby	 z	 niepełnosprawnością,	 mogą	 ubiegać	 się	 o	 stypendia	 przeznaczone	 specjalnie	 dla	 nich.	 Stypendia	 są	
przydzielane	 w	 oparciu	 o	 odpowiednie	 zaświadczenia	 lekarskie.	 Studenci	 posiadający	 zaświadczenie	 o	
niepełnosprawności	 są	 uprawnieni	 do	 dodatkowych	 form	 wsparcia,	 świadczonych	 na	 wniosek	 Pełnomocnika	
Rektora	ds.	Studentów	Niepełnosprawnych.	Pełnomocnikiem	w	obecnej	kadencji	jest	dr	Krzysztof	Aleksandrowicz	z	
Katedry	Fizjoterapii	na	Wydziale	Nauk	o	Zdrowiu.	
	
Ubezpieczenia	
Ubezpieczenie	zdrowotne	
Studenci	 do	 26	 roku	 życia	 korzystają	 z	 ubezpieczenia	 zdrowotnego	 swoich	 rodziców.	 Po	 26	 roku	 życia	 muszą	
ubezpieczyć	się	samodzielnie.	Informacji	w	tej	sprawie	udziela	Sekcja	Socjalno	–	Bytowa	Dziekanatu	Wydziału	Nauk	
o	Zdrowiu	(pok.	229)	
	
Ubezpieczenie	NNW	
Ubezpieczenie	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków	nie	jest	obowiązkowe	aczkolwiek	jest	zalecane.	Leży	ono	w	
interesie	każdego	studenta	ze	względu	na	doświadczalny	charakter	zajęć	oraz	kontakt	z	pacjentami	w	trakcie	zajęć	
praktycznych	 i	 praktyk	 zawodowych.	 Korzyści	 wynikające	 z	 ubezpieczenia	 są	 niewspółmierne	 w	 stosunku	 do	
kosztów.	 Uczelnia	 proponuje	 możliwość	 ubezpieczenia	 studentów	 w	 zakresie	 NNW	 w	 wybranej	 firmie	
ubezpieczeniowej,	 jednak	studenci	maja	prawo	samodzielnie	wybrać	swojego	ubezpieczyciela.	Studenci	w	 trakcie	
wykonywania	 praktyk	 zawodowych	 i	 innych	 czynności	 przy	 pacjentach	 są	 ubezpieczeni	 automatycznie	 przez	
Uczelnię	 z	 tytułu	 odpowiedzialności	 cywilnej	 (OC),	 ale	 nie	 są	 ubezpieczeni	 z	 tytułu	 następstw	 nieszczęśliwych	
wypadków	(NNW).	
	
	
	
	
	
	



Tytulatura	akademicka	
W	 przeciwieństwie	 do	 szkół	 średnich,	 gdzie	 nauczyciela	 tytułowano	 „profesorem”	 na	 uczelni	 zatrudnieni	 są	
prawdziwi	 profesorowie	 zwyczajni	 lub	 nadzwyczajni,	 adiunkci,	 asystenci,	 osoby	 ze	 stopniami	 naukowymi	 i	
zawodowymi.	 W	 kontaktach	 z	 tymi	 osobami	 zawsze	 upewnij	 się	 jaki	 stopień	 lub	 tytuł	 ma	 osoba	 do	 której	 się	
zwracasz	 i	zwracaj	się	zgodnie	z	posiadanymi	przez	te	osoby	stopniami.	W	kontaktach	z	Rektorem,	Prorektorami,	
Dziekanem,	Prodziekanami	używaj	form	związanych	z	zajmowanymi	przez	te	osoby	stanowiskami.	Nietaktem	jest	
tytułowanie	stopniami	wyższymi	niż	posiadane	(np.	zwracanie	się	do	doktora	per	„panie	profesorze”).		
	
Pisanie	maili	do	nauczycieli	lub	do	dziekanatu	
Korespondencja	mailowa	jest	na	naszej	Uczelni	równoważna	z	papierową,	o	ile	została	wysłana	na	służbowy	adres	
pracownika.	 Wszystkie	 adresy	 służbowe	 mają	 format:	 imię.nazwisko@umed.wroc.pl.	 Pamiętaj,	 żeby	 nigdy	 nie	
rozpoczynać	maila	od	„witam”,	ponieważ	 jest	 to	 forma	nieuprzejma	 i	niestosowna.	 Stosuj	 formy:	 Szanowna	
Pani/Panie	z	podaniem	tytułu	naukowego	lub	sprawowanej	 funkcji,	np.	Szanowna	Pani	Profesor,	Szanowny	Panie	
Doktorze,	Szanowny	Panie	Dziekanie	itp.	Jeśli	korzystasz	z	urządzeń	mobilnych	do	wysyłania	poczty,	usuń	ze	stopki	
swojej	wiadomości	dodatki	typu	„wysłano	z	…..”.	Zawsze	podpisuj	wiadomości.	
W	 korespondencji	 elektronicznej	 z	 nauczycielami	 akademickimi	 używaj	 zawsze	 oficjalnego,	 najlepiej	
imiennego	 adresu	 e-mailowego.	 Używanie	 w	 nazwie	 konta	 nieidentyfikowalnych	 słów	 nie	 wygląda	 zbyt	
dobrze.	Jeśli	już	używasz	takiego	konta	zainteresuj	się	możliwością	założenia	do	niego	dodatkowego	aliasu	
(adresu),	którym	będzie	format	imienia	i	nazwiska.	Możesz	też	założyć	konto	mailowe	studenta	Uniwersytetu	
Medycznego	we	Wrocławiu,	szczegóły	są	dostępne	na	stronie	https://student.umed.wroc.pl		
	
Pomoc	studentom	w	trudnych	sytuacjach	
Na	Wydziale	Nauk	o	Zdrowiu	student	który	znajdzie	się	w	trudnej	sytuacji	może	skorzystać	z	kilku	form	wsparcia:	

• Starosta	 roku	 –	 jest	 studentem	 wybieranym	 przez	 ogół	 studentów	 danego	 roku,	 może	 być	 decyzją	
studentów	 zmieniony	 w	 każdej	 chwili.	 Jest	 rzecznikiem	 interesów	 studentów	 i	 kontaktuje	 się	 z	
prowadzącymi	oraz	z	Prodziekanem	ds.	Studentów	w	sprawach	dotyczących	studiowania.	

• Opiekun	 studentów	 –	 jest	 nauczycielem	 akademickim	 odpowiedzialnym	 za	 przygotowanie	 planu	 zajęć	 i	
organizację	studiów	na	określonym	roku.	Przedstawia	sprawy	studentów	Dziekanowi	 i	Prodziekanowi	ds.	
Studentów,	a	także	ma	prawo	reprezentować	studentów	jako	obserwator	egzaminów	i	zaliczeń.	

• Prodziekan	 ds.	 Studentów	 –	 Jest	 przedstawicielem	 Kolegium	 Dziekańskiego	 Wydziału,	 rozpatruje	
najważniejsze	 sprawy	 studentów,	 które	 nie	mogą	 być	 rozstrzygnięte	w	 innym	 trybie.	 Podejmuje	 decyzje	
dotyczące	warunkowych	wpisów,	urlopów	dziekańskich,	indywidualnego	rozkładu	zajęć	czy	toku	studiów.	
Dyscyplinuje	 zarówno	 studentów	 jak	 i	 nauczycieli	 akademickich,	 którzy	 nieprawidłowo	 realizują	 swoje	
obowiązki	 wobec	 Uczelni.	 Wydane	 przez	 Prodziekana	 decyzje	 administracyjne	 są	 tak	 samo	 ważne	 jak	
decyzje	Dziekana	i	podlegają	zaskarżeniu	wyłącznie	do	Prorektora	ds.	Dydaktyki.	

• Rzecznik	 Praw	 Studenta	 i	 Doktoranta	 –	 jest	 powołanym	 przez	 Dziekana	 Wydziału	 nauczycielem	
akademickim,	którzy	nie	jest	członkiem	Kolegium	Dziekańskiego.	Obecnie	rzecznikiem	jest	prawnik	–	radca	
prawny	mgr	Agnieszka	Sieńko	z	Katedry	Zdrowia	Publicznego.	

• Pełnomocnik	Rektora	ds.	Studentów	Niepełnosprawnych	–	 jest	powołanym	przez	Rektora	nauczycielem	
akademickim,	 którego	 zadaniem	 jest	 dbanie	 o	 przestrzeganie	 praw	 studentów	 z	 niepełnosprawnościami.	
Obecnie	pełnomocnikiem	jest	dr	Krzysztof	Aleksandrowicz	z	Katedry	Fizjoterapii.	

	
Pomoc	psychologiczna	dla	studentów	
Zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 dla	 wielu	 studentów	 I	 roku	 rozpoczęcie	 samodzielnego	 życia	 w	 dużym	 mieście	
akademickim	 może	 wiązać	 się	 ze	 stresem	 i	 trudnościami	 psychologicznymi.	 Uniwersytet	 Medyczny	 oferuje	
studentom	możliwość	 uzyskania	 pomocy	 psychologa	 klinicznego	 w	 Katedrze	 Psychiatrii	 przy	 ul.	 Pasteura	 10,	 w	
przypadku	 gdyby	 potrzebna	 była	 także	 pomoc	 lekarza	 psychiatry,	 student	 będzie	 mógł	 z	 niej	 skorzystać	 już	 na	
zasadach	 finansowania	 przez	 NFZ	 w	 tym	 samym	 miejscu.	 Studenci	 które	 czują	 potrzebę	 uzyskania	 pomocy	
psychologicznej	w	związku	z	własną	sytuacją	życiową,	proszone	są	o	bezpośredni	kontakt	pod	nr	telefonu	(71)	784-
16-00.	Oferta	jest	adresowana	tylko	dla	studentów	Uniwersytetu	Medycznego	we	Wrocławiu.	
	
Dzień	rektorski,	godziny	dziekańskie	
Rektor	 oraz	 Dziekan	 mają	 prawo	 do	 ustalenia	 dni	 wolnych	 od	 nauki,	 w	 których	 nie	 odbywają	 się	 zajęcia	
dydaktyczne.	 Zajęć	 które	 przepadną	 ze	 względu	 na	 dni	 rektorskie	 albo	 godziny	 dziekańskie	 nie	 odrabia	 się.	
Informacja	o	dniach	rektorskich	albo	godzinach	dziekańskich	jest	zawsze	ogłaszana	na	stronie	internetowej	Uczelni	
lub/i	Wydziału.	
	
	



Kilka	rad	
	

• Zapoznaj	się	dokładnie	z	Regulaminem	Studiów	na	Uniwersytecie	Medycznym	we	Wrocławiu	
• W	 momencie	 uruchomienia	 systemu	 Wirtualnej	 Uczelni	 korzystaj	 z	 niego.	 Zaglądanie	 do	 dostępu	

elektronicznego	powinno	być	codziennym	zwyczajem	każdego	studenta,	ponieważ	codziennie	mogą	się	na	
koncie	studenta	pojawiać	ważne	komunikaty	

• Zaglądaj	 od	 czasu	 do	 czasu	 na	 uniwersytecką	 oraz	 wydziałową	 stronę	 internetową.	 W	 działach	 dla	
studentów	 znajduje	 się	 wiele	 przydatnych	 informacji,	 także	 dotyczących	 godzin	 dziekańskich,	 dni	
rektorskich.	

• W	przypadkach	trudnych	i	wątpliwych	kontaktuj	się	bezpośrednio	z	własnym	dziekanatem	kierunkowym	
• Pamiętaj,	jesteś	studentem	Uniwersytetu	Medycznego	we	Wrocławiu,	to	zobowiązuje,	więc	staraj	się	zawsze	

zachowywać	przyzwoicie.	


