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DOSTAŁEM STYPENDIUM
NA I ROK STUDIÓW – CO DALE J?
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OGŁOSZENIE LISTY
STYPENDYSTÓW
Gratulujemy!
Znalazłeś się w gronie Stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.
Lista stypendystów, którym przyznane zostało stypendium pomostowe na I rok studiów dostępna jest na
www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce dla I roku. Ponadto, informację o przyznanym stypendium
przesłaliśmy sms-em na numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Roczne stypendium wynosi 7000 zł.
Stypendium będziemy przekazywać na Twoje konto w 10 ratach od października do lipca.
Harmonogram wypłat poszczególnych rat przedstawia się następująco:
Październik, listopad – po 1200 zł
Grudzień – 1100 zł
Styczeń – lipiec – po 500 zł

Stypendium będzie przekazywane do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem października i marca. Rata za październik zostanie przelana na Twoje konto razem z ratą listopadową.
Rata za marzec zostanie przekazana na Twoje konto w ostatnim tygodniu marca.
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CO MUSISZ ZROBIĆ
W ZWIĄZKU
Z PRZYZNANYM
STYPENDIUM?
Otrzymasz od nas sms z informacją, że na Twoim koncie on-line w systemie do składania wniosków zostały
udostępnione niżej wymienione dokumenty. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, żeby dowiedzieć się,
jakie formalności muszą zostać spełnione, abyś mógł otrzymać pierwszą ratę stypendium.

1. ANKIETA
Zanim pobierzesz umowę, wypełnij ankietę on-line. Jej celem jest jeszcze lepsze dopasowanie naszych
działań do potrzeb i oczekiwań stypendystów. Ankieta jest w pełni anonimowa, wszystkie udzielone odpowiedzi będą prezentowane w sposób zbiorczy.

2. KARTA STYPENDYSTY
Również na koncie on-line udostępnimy Kartę Stypendysty z prośbą o wpisanie numeru rachunku bankowego, na który będziemy przekazywać kolejne raty stypendium.
Upewnij się, że wpisałeś poprawnie numer konta, w przeciwnym razie stypendium nie dotrze do Ciebie na czas. Następnie z listy urzędów skarbowych wybierz właściwy US, z którym będziesz rozliczał
się ze stypendium.

5

3. UMOWA
Pobierz umowę, w której określiliśmy warunki wypłaty stypendium. Zapoznaj się z nimi dokładnie! Sprawdź,
czy wszystkie dane są poprawne, czy zgadza się kierunek studiów i nazwa uczelni. Jeżeli umowa będzie zawierać jakiekolwiek błędy (dot. szczególnie danych adresowych i/lub nazwy uczelni, kierunku studiów) skontaktuj się z nami natychmiast i przekaż właściwe informacje! Poprawimy umowę i udostępnimy ją na Twoim
koncie.
Umowę wydrukuj w 2 egzemplarzach i podpisz (mile widziany jest wydruk 2-stronny, oszczędzasz papier
i przyrodę).

4. ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU UCZELNI
Potwierdzające status studenta I roku. W dziekanacie swojej uczelni poproś o takie zaświadczenie, na którym znajdzie się:
•

informacja że jesteś studentem I roku

•

informacja o trybie studiów i nazwa kierunku (nie pomyl się i nie przesyłaj zaświadczenia
o przyjęciu na studia!).

5. ODEŚLIJ UMOWĘ DO NAS
Skompletuj dokumenty:
podpisaną umowę w 2 egzemplarzach oraz zaświadczenie odeślij na adres Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości. Nieprzekraczalny termin odesłania dokumentów zostanie podany w SMS-ie
oraz w terminarzu na www.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
z dopiskiem Stypendium na I rok studiów

Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Fundację, otrzymasz od nas pocztą w grudniu, wraz
z certyfikatem przyznania stypendium.
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WYPŁATA STYPENDIUM
POMOSTOWEGO
OTRZYMASZ 10 RAT STYPENDIUM POMOSTOWEGO.
Będziemy je przekazywać na Twoje konto raz w miesiącu, do 10-go dnia każdego miesiąca od października do lipca, przy czym rata październikowa zostanie przekazana razem z ratą listopadową do końca
listopada.

W marcu wypłata stypendium może się opóźnić z uwagi na gromadzenie dokumentów od stypendystów po
I semestrze studiów.
Jeżeli zdarzy Ci się zmiana rachunku bankowego, pamiętaj aby powiadomić nas o tym mailowo przynajmniej na tydzień przed wypłatą kolejnej raty stypendium.

PIT 11
Do końca lutego 2022 r. każdy stypendysta otrzyma PIT-11 z informacją o kwocie stypendium wypłaconego za rok 2021.

Formularz PIT, opatrzony elektronicznym podpisem, będzie udostępniony na Twoim indywidualnym
koncie w formie pliku do pobrania.
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POTWIERDZENIE
ZALICZENIA I SEMESTRU
W MARCU
Pod koniec lutego otrzymasz od nas mail lub sms, w którym przypomnimy Ci o konieczności przesłania do
Fundacji dokumentu potwierdzającego zaliczenie I semestru.

Do 12 marca 2022 r. powinieneś uzyskać na uczelni i przesłać do Fundacji taki dokument.
Jest to warunek umowy stypendysty, który musisz bezwzględnie wypełnić, jeśli chcesz otrzymać stypendium w II semestrze. Brak tego dokumentu oznacza utratę prawa do dalszego otrzymywania stypendium, spowoduje również konieczność zwrotu wszystkich wypłaconych rat.

Jeżeli będziesz miał problemy z uzyskaniem właściwego zaświadczenia (interesuje nas adnotacja, że semestr
zimowy został zaliczony!) ponieważ na Twojej uczelni obowiązuje rozliczenie roczne lub masz poprawkę albo
dług punktowy, nie martw się! Nie oznacza to utraty stypendium w semestrze letnim, będziesz musiał jednak
podpisać zobowiązanie, aby otrzymywać kolejne raty stypendium.

Informacje na temat zaświadczeń, ich poprawnej treści oraz ew. zobowiązań zamieścimy na naszej
www w połowie lutego 2022 r.
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OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA
STYPENDYSTÓW, KTÓRYCH STYPENDIUM
FINANSUJE NARODOWY BANK POLSKI
(NBP)

Jeżeli Twoje stypendium jest finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego będziesz musiał
wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu - dotyczy to studentów, którzy studiują na wybranych kierunkach studiów. Lista tych kierunków dostępna jest w regulaminie Programu.

Informacja o szkoleniu zawarta jest w Umowie Stypendysty. Przeczytaj ją dokładnie i sprawdź czy jest
w niej taki zapis.

Szkolenie jest obowiązkowe, zostanie zorganizowane w formie online. Termin szkolenia podamy w trakcie
bieżącego roku akademickiego – zazwyczaj odbywa się ono na wiosnę.

Szkolenie jest obowiązkowe.
Jeśli nie weźmiesz w nim udziału stracisz prawo do stypendium
pomostowego!
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BADANIE ANKIETOWE
POD KONIEC I ROKU
STUDIÓW
W maju 2022 r. na Twoim indywidualnym koncie w bazie wniosków udostępnimy po raz drugi kwestionariusz z pytaniami do wypełnienia on-line.
Podobnie jak w przypadku pierwszej ankiety, powód jest prosty: pragniemy lepiej rozpoznawać potrzeby
i oczekiwania stypendystów i odpowiednio rozwijać program stypendialny. Moment jej realizacji – koniec
I roku studiów będzie okazją do zebrania Waszych opinii na temat pracy Zespołu PSP, ale także uczelni, wybranego kierunku studiów, czy Waszych doświadczeń z podejmowaniem pracy zawodowej.

ROZLICZENIE
ZOBOWIĄZAŃ
Jeśli podpisałeś zobowiązanie po I semestrze studiów - do 10 października 2022 r. powinieneś przesłać do
Fundacji dokumenty potwierdzające zaliczenie I roku studiów (akceptujemy również wpisy warunkowe).

Pamiętaj o tym obowiązku! Jeśli go nie dopełnisz, będziesz musiał zwrócić wszystkie raty wypłacone
w drugim semestrze.
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JAKIE SĄ DALSZE
MOŻLIWOŚCI?

Możesz starać się o stypendia na kolejne lata studiów!

Po I roku studiów możesz aplikować o stypendia na kolejnych latach nauki! Jeśli osiągniesz dobre wyniki w nauce możesz starać się o:
• stypendium na II rok studiów, przyznawane stypendystom wszystkich kierunków studiów w ramach konkursu PRYMUS
• stypendium na III i IV rok studiów, przyznawane w ramach konkursów korporacyjnych
studentom wybranych dyscyplin nauki
• stypendium Studiuj za Granicą, o które mogą się ubiegać studenci, którzy dostali się na
studia za granicą w ramach programu Erasmus+
• stypendium językowe dla stypendystów chcących poprawić swoją znajomość języka
angielskiego. Stypendium przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego, kończącego się egzaminem
• stypendium doktoranckie dla studentów, którzy dostali się na studia III stopnia lub je
kontynuują

11

Możesz również uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach
organizowanych przez Fundację dla stypendystów.

Pamiętaj, że możesz korzystać z nich nawet gdy w danym
roku nie dostajesz stypendium – status stypendysty pomostowego masz do końca studiów!

DLA NASZYCH STYPENDYSTÓW ORGANIZUJEMY:
• Warsztaty Digital Skills
• Konferencję Naukowy Start
• Spotkania regionalne
• Warsztaty Kariera i rynek pracy
• Warsztaty z obszaru kompetencji przyszłości

Szczegółowe informacje o stypendiach na kolejne lata studiów oraz warsztatach, szkoleniach
i spotkaniach znajdziesz na naszej stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Zachęcamy również do zainteresowania się podjęciem aktywności społecznej!
Szczególnie polecamy prowadzony przez naszą Fundację Program PROJEKTOR.
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MASZ PYTANIA,
WĄTPLIWOŚCI?

AKTUALNOŚCI
Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności na stronie www Programu, gdzie
zamieszczamy ważne komunikaty, wyjaśnienia i wskazówki.

NAPISZ E-MAIL
Możesz także napisać mail. Pamiętaj, że odpowiadamy tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem
i nazwiskiem!

FACEBOOK :)
Zapraszamy Cię do polubienia i obserwowania
[najlepiej zaznacz opcję „Ulubione” w ustawieniach obserwowania :)]
Program Stypendiów Pomostowych na Facebook’u – dowiesz się jakie możliwości czekają na Ciebie
w programie i będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami.

Powodzenia w rozpoczętym
roku akademickim :)
Na kolejnych stronach znajdziesz sporo ciekawych rad od Stypendystek i Stypendystów ze starszych lat
studiów. Zapraszamy do lektury!
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I
ORIENTUJ SIĘ NA UCZELN
DIÓW
SPRAWDZONE PATENTY NA MIŁY POCZĄTEK STU
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ORIENTUJ SIĘ NA
UCZELNI - SPRAWDZONE
PATENTY NA MIŁY
POCZĄTEK STUDIÓW
Masz obawy przed tym, że nie odnajdziesz się w porę w nowym miejscu i w nowej
sytuacji? Stypendyści Pomostowi przychodzą z pomocą! Dzięki nam dowiesz się, jak
ułatwić sobie życie na starcie i przekonasz się, że nie taki diabeł straszny… :) Zaczynamy!

1
CZAS SIĘ PRZYGOTOWAĆ
Już wiesz, że dostałeś się na studia? Świetnie, teraz warto poznać ludzi takich jak Ty! Wczesna integracja
z Twoją grupą studencką da Ci poczucie komfortu na późniejszych etapach akademickiego życia. Opcji na
poznanie się jest kilka, my polecamy:
Odnalezienie grupy swojego roku na Facebooku – taka grupa to prawdziwa skarbnica wiedzy, a często
obecność w niej jest nawet konieczna, aby być na bieżąco ze wszystkimi sprawami, które dotyczą Twojego
roku. Kto wie, może jeszcze przed pierwszymi zajęciami wyłoni się w niej przyszły starosta roku…
Spotkanie z ludźmi z roku w realu też jest wielce pożądane, więc jeśli tylko będzie taka możliwość, zainicjuj je lub dołącz do organizatora wydarzenia.
Jeśli jesteś już w stałym kontakcie z osobami z Twojego roku studiów, możesz pójść o krok dalej i poczuć się
częścią większej akademickiej społeczności. Na Facebooku istnieją grupy przeznaczone dla wszystkich studentów danej uczelni lub wydziału.
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2
CZY TO JEST WARTE ZACHODU?
Opłaca się też pójść na inaugurację roku akademickiego na uczelni. Doszły Cię słuchy, że to nieobowiązkowe, a poza tym nudne i bezsensowne? My mamy inne zdanie ;).
Uczestnictwo w takiej uroczystości może być dla nowego studenta doświadczeniem, które buduje poczucie
przynależności, a to kluczowe dla dobrego funkcjonowania we wspólnocie, również akademickiej.
Dodatkowym plusem jest możliwość zobaczenia na własne oczy jak wyglądają ważne persony na uczelni, Twoi wykładowcy czy pozostali studenci. Doświadczenie pokazuje, że czas po inauguracji jest wprost
idealny do spotkań integracyjnych :)

Z pewnością wypadałoby zaprzyjaźnić się ze stroną internetową Twojej uczelni lub wydziału i śledzić
wszelkie aktualności. Punktem obowiązkowym jest zaznajomienie się z planem zajęć, który uczelnie udostępniają odpowiednio szybciej.

3
PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
Najczęstszymi pytaniami, które jako pierwsze padają z ust nowego studenta po przybyciu na uczelnię, są:
•

Gdzie jest dziekanat?

•

Gdzie jest sala zajęciowa?

Na pierwsze pytanie odpowiedź znajdziesz na stronie swojego wydziału, ale – to nie wszystko! Warto
zasięgnąć języka i dowiedzieć się, kto w dziekanacie będzie zajmować się sprawami Twojego roku, po
czym – zapisać numer służbowy takiej osoby w swoich kontaktach w komórce, tak na wszelki wypadek.

Uwierzcie – dobre relacje z Paniami z Dziekanatu to prawdziwe złoto!
Aby szybko otrzymać odpowiedź na drugie pytanie, najlepiej jest zadać je portierowi budynku lub mijanemu
na korytarzu studentowi. Nie bój się pytać – jak powszechnie wiadomo, początki zawsze są niepewne, a każdy strzela do tej samej bramki, więc z chęcią Ci pomoże.
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4
IMMA…….CO?
Szczególnym wydarzeniem w życiu studenta pierwszego roku jest immatrykulacja. Obecność na tym wydarzeniu jest raczej obowiązkowa, jednak nie każdy zostaje do samego końca. A warto to zrobić, ponieważ poza częścią oficjalną można dowiedzieć się wielu praktycznych informacji o funkcjonowaniu uczelni
i jej możliwościach.

5
SEMINARKI, WYKŁADY, LABORKI…
W celu dodania sobie animuszu, zaleca się zrobić dobre pierwsze wrażenie na prowadzących. Porządne
przygotowanie się na pierwsze zajęcia, zadawanie pytań i skrupulatne notowanie mogą zaprocentować w niedalekiej przyszłości.
Szans na pokazanie się z dobrej strony będzie wiele – na większości kierunków studiów istnieją takie twory
jak wykłady, seminaria czy laboratoria. Czym różnią się od siebie dowiecie się naszemu poradnikowemu
słowniczkowi studenckiemu.
Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Ci w wejściu do studenckiego świata. Trzymamy mocno
kciuki – masz tę moc!

Autorką tekstu jest: Daria Frisch, Stypendystka – Absolwentka
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JAK ODNALEŹĆ SIĘ W NOWYM
MIE JSCU PO PRZEPROWADZCE?
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JAK ODNALEŹĆ SIĘ
W NOWYM MIEJSCU
PO PRZEPROWADZCE?
Właśnie zaczynasz najwspanialszy okres swojego życia jakim są studia. Na pewno będzie to dla ciebie
czas wielkich przemian, a jedną z nich będzie zmiana miejsca zamieszkania. Dla mnie była to wielka różnica:
z małego miasteczka przeprowadziłem się do Poznania. Jak dobrze wiemy początki bywają najtrudniejsze, dlatego chciałbym podzielić się kilkoma radami i sposobami, które pomogły mi zaaklimatyzować
się w nowym środowisku, zupełnie innym od tego, w którym przebywałem od urodzenia.

Poniżej znajdziesz kilka patentów, które pomogły mi w tej sytuacji.
Być może tobie też się przydadzą, zapraszam do dalszej lektury.

1
PO PIERWSZE – POZNAJ MIASTO
Dla mnie największym problemem było odnalezienie się w wielkim mieście, ogromna ilość linii komunikacyjnych ulic i miejsc wzbudzała we mnie strach. Jednak strach ma wielkie oczy i rozwiązanie okazało się
proste. Najlepszą radą na tego typu problemy jest po prostu wycieczka po mieście.
Warto rozważyć zakup biletu dobowego, lub nawet weekendowego i ten czas poświęcić na jazdę komunikacją miejską – to dobry sposób na poznanie nowego terenu. Gwarantuję, że w ten sposób szybko
opanujesz topografię miasta i z pewnością zmniejszysz ryzyko tego, że w przyszłości zabłądzisz.
Przeznacz czas na zwiedzanie bez nawigacji – kto wie, może właśnie wtedy odkryjesz ciekawe miejsca,
o których mało kto wspomina? Nawet jeśli się zgubisz – masz bilet, dzięki któremu możesz jechać i zwiedzać
dalej miasto. Zawsze możesz spytać o drogę, a gdy już będziesz chciał wrócić – z pomocą przychodzi internet.
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2
SKORZYSTAJ Z PRZEWODNIKÓW
Bardzo często zarówno miasta, jak i uniwersytety tworzą z myślą o nowych studentach specjalne poradniki. Ja, zaczynając studia w Poznaniu, otrzymałem przewodnik, który zawierał:
•

mapę z najważniejszymi miejscami dla studenta (w tym kampusy i akademiki)

•

słownik z gwarą Wielkopolski

•

kupony studenckie

•

wiele, wiele innych przydatnych akcesoriów

Warto poszukać informacji o takich przewodnikach na stronie uczelni bądź miasta, mogą być one niezastąpionym źródłem wiedzy.

3
OBSERWUJ SOCIAL MEDIA
Pewnie nie brzmi to zbyt nowatorsko, jednak nie zawsze jest to oczywiste. W ferworze przeprowadzki
i poznawania nowego środowiska często umyka nam, że dużo cennych informacji na temat nowego miejsca
zamieszkania możemy znaleźć w social mediach. W ten sposób dowiemy się chociażby:
•

gdzie można dobrze i tanio zjeść

•

gdzie są fajne promocje

•

jakie wydarzenia odbywają się w naszym mieście

•

gdzie możemy uzyskać fundusze, pomoc prawną i wiele innych
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4
POZNAJ LOKALNĄ KULTURĘ
Każdy region jest inny, często przyzwyczajenia, które były naszą codziennością, nie są znane w nowym
mieście. Dlatego polecam: spróbuj zapoznać się ze specyfiką miejsca, w którym będziesz mieszkać. Na
pewno pomoże Ci to poczuć się pewniej! W tym celu warto:
•

poznać lokalną kuchnię

•

nauczyć się lub poznać lokalną gwarę

•

zawrzeć nowe znajomości

•

otworzyć się na nowe środowisko

Pamiętaj, każdy przyzwyczaja się do nowego w innym tempie, najważniejsze jednak jest, aby się nie
zniechęcać. Negatywne zbudowanie obrazu na “dzień dobry” może jedynie pogorszyć odbiór nowego miejsca. Do wszystkiego podchodź z dystansem i odkrywaj nowości swoim tempem.

Oczywiście moje porady to jedynie przykładowe sposoby na to, jak radzić sobie w nowym środowisku po
przeprowadzce. Wybrałem te, które pomogły mi najlepiej poznać duże miasto.

Jestem ciekaw, jakie są wasze sposoby na poznawanie nowego środowiska. Być może ktoś z was już przez to
przechodził? Podzielcie się swoimi sposobami pod naszym wpisem na FB!

Autorem tekstu jest: Stypendysta Michał Kłos
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CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
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ŻYCIE STUDENCKIE
– CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Określenie „życie studenckie” często kojarzy się z poznawaniem nowych ludzi, imprezowaniem i beztroską.
Jednak każdy student wie, że to tylko część studenckiego życia. Wielu z nas sen z powiek spędza troska o finanse, nauka, wyprowadzenie się z domu rodzinnego oraz poszukiwanie możliwości rozwoju, aby dobrze
wykorzystać ten czas.

Jakie ważne kwestie składają się na życie studenta? Jak można łatwiej wejść w nowy etap nauki i rozwoju?
Kluczowe aspekty poruszę w poniższych akapitach.

1
MIESZKANIE I SAMODZIELNE ŻYCIE
Rozpoczęcie studiów najczęściej wiąże się z przeprowadzką do nowego miejsca. Pierwszą kwestią jest znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania. Niektórzy decydują się na akademik, a inni na wynajem
pokoju na stancji lub całego mieszkania. Niezależnie od decyzji wyprowadzka z rodzinnego domu sprawia, że
należy się usamodzielnić. Odpowiednie zarządzanie finansami, planowanie czasu na naukę, dbanie o pokój,
gotowanie czy robienie zakupów mogą na początku przysparzać problemów, ale po pewnym czasie staną się
codziennością.

2
NAUKA
Uczenie się na studiach wygląda inaczej niż w szkole średniej. Projekty, prezentacje, cykl
wykładów, z których wiedza sprawdzana jest całościowo dopiero po semestrze pracy, to inny tryb nauki, do czego trzeba się przyzwyczaić. Już na początku, po pierwszych
23

zajęciach z danych przedmiotów, warto rozważyć, w jaki sposóbnajlepiej się ich uczyć. Łatwiej notować ręcznie czy na laptopie? Trzeba uczyć się na bieżąco czy wystarczy opanować treści tuż przed sesją?
A może dobrze by było umówić się z inną osobą na wspólne uzupełnianie notatek? Aby utworzyć optymalną strategię, warto dowiedzieć się więcej o metodach efektywnej nauki i radzenia sobie na uczelni.
Polecam w wolnej chwili zajrzeć na blogi studenckie np.:
•

Blog studencki,

•

Studentka z Warkoczem - ALEKSANDRA CIERNIAK,

•

Clanestina - sprytny blog studencki.

3
ROZWÓJ, SZKOLENIA, KURSY
Już na początku nowego roku akademickiego warto nastawić się na rozwój. Wielu umiejętności można nauczyć się online. Przydatne w poszukiwaniu interesujących kursów są platformy internetowe opisane w tym
artykule. Dodatkowo szkoły wyższe oferują programy rozwojowe, darmowe szkolenia i kursy przydatne
na rynku pracy (które często kosztują nawet po kilka tysięcy złotych). Warto obserwować informacje pojawiające się na social mediach i stronie internetowej uczelni oraz pytać w Biurze Karier. W taki sposób możesz
zdobyć kompetencje zawodowe oraz dowiedzieć się więcej o tym, co Cię najbardziej interesuje.

4
KOŁA NAUKOWE I DODATKOWE AKTYWNOŚCI
Oprócz obowiązkowych wykładów czy ćwiczeń warto zaangażować się w dodatkowe aktywności, przede
wszystkim w działalność organizacji uczelnianych związanych z zainteresowaniami oraz kierunkiem studiów.
Jedną z możliwości jest członkostwo w kole naukowym. Wiele z nich organizuje ogólnopolskie konferencje, wykłady lub warsztaty, które dają możliwość uczenia się zarządzania projektami oraz współpracy
z wartościowymi osobami. Inne organizacje często funkcjonujące przy uczelni to np. zespoły tańca, grupy
teatralne, drużyny sportowe oraz wolontariaty, o czym napiszę więcej poniżej.

5
ANGAŻOWANIE SIĘ W WOLONTARIATY, PRAKTYKI ORAZ STAŻE
Kolejną z możliwości, które warto wykorzystać, jest zdobywanie doświadczenia oraz nowych umiejętności

24

dzięki wolontariatom, prospołecznym działaniom oraz realizowaniu praktyk bądź staży (zarówno tych obowiązkowych, jak i dodatkowych). Wolontariatem związanym z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości jest
Projektor. Zrzesza on studentów, którzy realizują programy edukacyjne, np. prowadzą zajęcia z dziećmi, czy
biorą udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach.
Sposobem na rozpoczęcie swojej ścieżki zawodowej mogą być pierwsze praktyki i staże. Ofert możesz szukać poprzez Biuro Karier na swojej uczelni, w internetowych wyszukiwarkach pracy oraz w poszczególnych
firmach. Na swoje pierwsze studenckie praktyki szukaj opcji, które będą dla Ciebie interesujące, a jednocześnie rozwijające. W niektórych placówkach praktyki to jedynie formalność lub wykonywanie powtarzalnych
zadań. Jeśli tylko możesz, staraj się unikać takich miejsc, by owocnie wykorzystać swój czas.

6
SZUKANIE PRACY
Studenckie życie w wielu przypadkach wiąże się z potrzebą znalezienia dodatkowych źródeł zarobku oraz
ze zdobywaniem pierwszego doświadczenia zawodowego. Ofert można szukać w podobny sposób jak
w przypadku praktyk i staży. Warto również zapytać znajomych, czy znają kogoś, kto szuka pracownika. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja sytuacja finansowa, dobrze skończyć studia chociażby z minimalnym doświadczeniem. Dorywcze i sezonowe prace również wiele uczą, np. pozwalają Ci sprawdzić, jakie czynności Ci się
podobają, a jakie nie.

7
IMPREZY, ROZRYWKA I POZNAWANIE NOWYCH LUDZI
Na końcu zajmę się jedną z najważniejszych kwestii kojarzących się ze studiowaniem. Nie samą nauką i pracą
żyje student! Trudno wyobrazić sobie ten czas bez poznawania nowych osób, wyjść do knajp, klubów, na
domówki czy doświadczania nowych rzeczy. Na studiach rozpoczynają się przyjaźnie i związki trwające
wiele lat.
Imprezowanie to tylko część życia studenta (choć niekiedy najbardziej barwna i najlepiej pamiętana :)). Należy podkreślić, że często bez uprzedniego uporania się ze wszystkimi obowiązkami trudno skupić się na zabawie. Jest to zrozumiałe, jednak szkoda przez trzy lub pięć lat jedynie się uczyć, nie zauważając ludzi wokół. Jak
wszędzie, również na studiach, potrzebny jest balans, w tym przypadku między zabawą a nauką.
Wkraczając w nowy rok akademicki, dobrze jest zastanowić się nad kluczowymi kwestiami związanymi z życiem na studiach. Niewątpliwie jest to etap znacząco różniący się od szkoły średniej, a jednocześnie oferujący
dużo możliwości, z których warto korzystać.
Autorką tekstu jest: Stypendystka Ewa Weremko
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JAK RADZIĆ SOBIE
Z FINANSAMI NA
STUDIACH?
Jednym z wyzwań, z jakim musimy się zmierzyć podczas studiów, jest zarządzanie naszymi pieniędzmi. Ten
okres wiąże się najczęściej z przeprowadzką i w konsekwencji ze zwiększonym zapotrzebowaniem finansowym. Aby dobrze wejść w rok akademicki i nie stresować się już na początku miesiąca, warto przyjrzeć się
swojemu budżetowi.

1
PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI
Zanim zaczniesz zastanawiać się nad tym, jak zarobić lub zaoszczędzić, przyjrzyj się swoim miesięcznym
dochodom i wydatkom. Możesz zadać sobie następujące pytania:

•

Jakim budżetem dysponuję? Czy jest to stała kwota, czy może nie wiem, na ile pieniędzy mogę
liczyć w danym miesiącu?

Postaraj się przynajmniej oszacować jakąś podstawę, którą zawsze masz do dyspozycji.

•

Z jakich źródeł pozyskuję pieniądze? Ze stypendium? Od rodziców? Z pracy? A może część budżetu stanowią oszczędności z pracy wakacyjnej, które chcę wykorzystywać podczas dziewięciu miesięcy roku akademickiego?

Od odpowiedzi na te pytania zależy to, w jaki sposób będziesz zarządzać posiadanymi zasobami.
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2
ZAPISYWANIE WYDATKÓW
Równie istotne jest notowanie stałych opłat, np. kosztu wynajmowania pokoju lub akademika, rachunków
za Internet, telefon czy ceny biletu komunikacji miejskiej. Po odjęciu regularnych wydatków od pieniędzy,
którymi dysponujesz miesięcznie, jesteś w stanie obliczyć, ile zostaje Ci na życie.

Aby lepiej panować nad swoimi finansami, zapisuj sobie na bieżąco wszystkie wydatki oraz
dochody. Dzięki temu możesz ocenić, ile pieniędzy średnio wydajesz miesięcznie oraz jakie
koszty jesteś w stanie zredukować. Oczywiście pierwszy miesiąc studiów często jest bardziej
kosztowny, dlatego dopiero dłuższe kontrolowanie wydatków daje pełniejszy obraz sytuacji.

Do spisywania swojego budżetu możesz wykorzystać różne sposoby. Ja proponuję jeden z poniższych:
•

dedykowaną aplikację, w której możesz zapisywać swoje paragony i wydatki np. Wallet - przychody i wydatki, karty lojalnościowe, 1Money - śledź wydatki, zarządzaj finansami lub Szybki
Budżet - Menedżer Wydatków,

•

arkusz w excelu, do którego odpowiednie szablony można znaleźć np. tutaj lub tutaj,

•

planer wydatków lub zeszyt z wydzielonymi rubrykami, w którym spisujesz i podsumowujesz
ręcznie wszystkie paragony.

Przyjrzenie się zakupom oraz budżetowi pozwala na mądrzejsze zarządzanie wydatkami. Dodatkowo warto
również inwestować w edukację finansową, by wdrażać w swoje życie korzystne nawyki oszczędzania.
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Więcej informacji o tym, jak spisywać swoje wydatki, planować finanse i nie przepłacać, możesz znaleźć na popularnych stronach internetowych:
•

Jak oszczędzać pieniądze - mądre finanse osobiste - blog Michała Szafrańskiego z licznymi poradami dotyczącymi oszczędzania, planowania budżetu oraz wydawania pieniędzy w rozsądny sposób,

•

Kontostudenta.pl - serwis finansowy dla studentów - strona z artykułami dotyczącymi radzenia
sobie z pieniędzmi, przeznaczona głównie dla młodych osób,

•

Marcin Iwuć - Finanse Bardzo Osobiste - blog Marcina Iwucia z informacjami dotyczącymi m.in.
inwestowania, wychodzenia z długów i inspirujący do zajmowania się swoimi finansami.

W wolnych chwilach możesz słuchać podcastów, takich jak te wymienione wyżej (Michała Szafrańskiego oraz
Marcina Iwucia). Będziesz inaczej patrzeć na finanse, gdy uczenie się o zarządzaniu nimi stanie się częścią
Twojego życia.

Aby lepiej dysponować swoim budżetem, warto zapisywać wszystkie wydatki oraz przychody, a potem ocenić, czy jesteśmy w stanie zaoszczędzić i które z kosztów są najłatwiejsze do
zredukowania.

3
JAK OSZCZĘDZAĆ W TRAKCIE STUDIÓW?
Studentowi przysługuje wiele zniżek i rabatów. Oprócz tych oczywistych, jak te na komunikację miejską,
jest też wiele korzystnych ofert dotyczących np. sprzętu elektronicznego, kursów oraz usług internetowych.
Przykładowo na stronie eStarter.pl dostępne są kupony dla studentów poszczególnych miast, a na Darmowe zniżki studenckie | Ważne kody 2021 można znaleźć oferty ze sklepów internetowych. Po założeniu
konta na stronie Home Students GitHub Student Developer Pack Canva Pro przysługuje za darmo na rok,
a takie usługi jak Spotify Premium czy Tidal są tańsze o połowę przy potwierdzeniu statusu studenta.
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4
SKĄD BRAĆ PIENIĄDZE NA STUDIA I ŻYCIE?
STYPENDIA
Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie wiesz już trochę o stypendiach, a przynajmniej
o możliwości otrzymywania pomocy finansowej podczas studiów z Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości.

Oprócz Programu Stypendiów Pomostowych na pierwszy rok istnieją również projekty skierowane
do studentów kolejnych lat: Konkurs Prymus, stypendia korporacyjne, stypendium językowe oraz wsparcie dla studentów wyjeżdżających na Erasmusa i dla doktorantów. O szczegółach przeczytasz na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest tylko jedną z organizacji, których celem jest pomoc studentom.
Na stronie internetowej Moje Stypendium umieszczane są aktualne oferty stypendiów, m.in. o charakterze socjalnym, naukowym czy artystycznym. Zarówno osoby utalentowane, jak i pochodzące z niezamożnych
rodzin, mają szansę znaleźć odpowiednie dla nich wsparcie.

Nie można zapominać także o pomocy, jaką oferują uczelnie. Studenci mogą liczyć na stypendia: socjalne
(o ile dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny jest wystarczająco niski) i rektora (w przypadku wysokiej średniej lub osiągnięć naukowych, a na pierwszym roku studiów dla laureatów olimpiad). Dodatkowo
można sprawdzić, czy uczelnia oferuje stypendia fundowane przez organizacje dla np. wybitnie uzdolnionych czy zaangażowanych studentów.

Na ogół nabory odbywają się w wakacje lub na początku roku akademickiego, więc w tym okresie szczególnie
istotne jest sprawdzanie stron internetowych i kompletowanie dokumentów.
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PRACA DODATKOWA
Oczywiście kolejną z możliwości jest podjęcie pracy. Wielu studentów zatrudnia się w gastronomii czy usługach, inni szukają pracy związanej z ich kierunkiem studiów. Weekendy bądź
wolny dzień w tygodniu dają możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy oraz zdobycia
doświadczenia zawodowego.

ZAKŁADANIE KONT W BANKACH NA PROMOCJACH
Jest to opcja, dzięki której można zgarnąć nawet 300 lub 500 zł za samo założenie konta w nowym banku oraz spełnienie warunków promocji. Przydatne informacje o dorabianiu w ten
sposób znajdują się na stronach takich jak Konto dla studenta: Oferty Finansowe, czy
Bankobranie To dość sprytny sposób na podreperowanie swojego budżetu.

PODSUMOWANIE
Już wiesz, w jaki sposób możesz zająć się swoimi finansami na studiach. Równie ważne jak pozyskiwanie środków jest oszczędzanie już posiadanych zasobów oraz uświadomienie sobie,
które wydatki są konieczne, a które da się ograniczyć.

Autorką tekstu jest: Stypendystka Ewa Weremko
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JESZCZE WIĘCEJ WIEDZY
KOCHANI STYPENDYŚCI!
Wiele wpisów na stronie Stypendiów Pomostowych nie traci na aktualności. Część z nich jest i stale
będzie na czasie!
Dzisiaj pragniemy zachęcić Was do odkrycia kilku takich wartościowych tekstów. Może
zainspirujecie się do działania, rozwoju czy odnajdziecie źródło do poszerzenia swoich
naukowych horyzontów.
Zobaczcie sami!

OPOWIEDZIANE ZE STUDENCKIEJ PERSPEKTYWY...

1
Nieprzekonany/-a do udania się na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego? Naprawdę warto, bo (Koła
Naukowe) to rozwijanie zainteresowań, okazja do postawienia śmiałych kroków w naukowym świecie
i nowe przyjaźnie. Przeczytaj więcej tutaj.

2
Samorząd Studencki - brzmi poważnie? Odpowiedzialne zadania, kształtowanie w sobie cennych kompetencji, realny wpływ na to, co dzieje się na uczelni. Poznaj blaski i cienie działalności w studenckim samorządzie.
https://www.stypendia-pomostowe.pl/srody-w-sieci-co-ciekawego-slychac-w-samorzadzie/#post-13353

33

3
Konferencja naukowa. „Eee, to nie dla mnie, to dla naukowców.“ Jeśli tak myślisz to błąd. Konferencje naukowe
są dla każdego, także i dla Ciebie! Dowiedz się, jak się do nich przygotować i wygłoś swoje pierwsze wystąpienie. Praktyczne wskazówki znajdziesz tutaj.

4
Aktywność studencka niejedno ma imię. Organizacje studenckie dają możliwość rozwoju nowych umiejętności, nawiązania kontaktów i wyjazdów zagranicznych. Dołącz do społeczności studentów z pasją!

5
Wydaje się, że wolontariat to poświęcenie własnego czasu i bezpłatna praca. Angażując się społecznie, nie
tylko dajesz coś od siebie światu, ale dostajesz o wiele więcej niż możesz sobie wyobrazić. Rozwijasz się,
poznajesz niezwykłych ludzi, stajesz się lepszym człowiekiem.
I TY zostań wolontariuszem, a wcześniej przeczytaj relacje studentów z wolontariackich doświadczeń.

NAUKA NA WESOŁO, PRZYJEMNIE, NA NOWO, NOWOCZEŚNIE...

1
Polecamy przydatne w nauce, wyłowione z otchłani facebooka strony, interesujące blogi i kanały na youtube, także anglojęzyczne. Z nimi nie tylko przyswoisz wartościowe treści, ale odpoczniesz po godzinach zajęć.
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Jeśli lubicie ciekawostki dotyczące zdrowia, technologii, szeroko pojętej nauki
i nietuzinkowych badań naukowych zerknijcie tutaj. Znajdziecie tu również kanały youtube
do nauki angielskiego i niemieckiego.

2
Przy pisaniu refaratów, prac zaliczeniowych czy dyplomowych przydają się źródła elektroniczne. Specjalnie
dla Was zebraliśmy w jednym miejscu informacje o zasobach naukowych i bibliotekach on-line. Zajrzyj
tutaj i uzyskaj bezpłatny dostęp do archiwów, baz danych, podcastów, kosmicznych ilości polskich i zagranicznych publikacji.

3
Ukończyć wartościowy kurs na zagranicznej uczelni, napisać dobrą pracę dyplomową, rozwijać się,
słuchając przystępnych wykładów - jaki jest twój cel? Każdy z powyższych możesz osiągnąć przy pomocy
masowych otwartych kursów online, które oferują prestiżowe uczelnie z całego świata i polskie instytucje naukowe. Darmowa wiedza dostępna jest tutaj na kliknięcie myszki!

Zebrał i opisał: Rafał Pelczar, Wolontariusz PROJEKTORa
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SŁOWNIK STYPENDYSTY
– NAJWAŻNIEJSZE
HASŁA, KTÓRE WARTO
ZNAĆ
Cześć, Stypendysto Pomostowy! Cieszymy się, że jesteś już jednym z nas! Wspólnie z innymi stypendystami przygotowaliśmy dla Ciebie wyjaśnienia niektórych pojęć, z którymi prawdopodobnie zetkniesz się na
studiach. Włożyliśmy w to swoją wiedzę, serducho oraz pewną dozę poczucia humoru :D Mamy nadzieję,
że słownik okaże się przydatny i pozwoli Ci z dobrym nastawieniem rozpocząć nowy, wspaniały etap! :). Oto
definicje, z którymi warto się oswoić:

LUDZIE
REKTOR – szef nad szefami! Wraz z senatem uczelni zarządza całą szkołą wyższą.
JEJ/JEGO MAGNIFICENCJA – honorowy tytuł rektora używany w sytuacjach uroczystych i w oficjalnej korespondencji.

DZIEKAN – to szef wydziału, zarządza i kieruje wydziałem uczelni z pomocą prodziekanów wydziałowych.
PRODZIEKAN – mimo „pro” w nazwie wcale nie jest na wyższym levelu niż dziekan :). Często pomaga
dziekanowi w konkretnych sprawach (przykładowo: prodziekan do spraw studenckich).

PROFESOR – najbardziej utytułowany pracownik uczelni. Najzacniejsza persona, z którą możesz mieć
styczność na zajęciach.
PROFESOR UCZELNI – to stanowisko między adiunktem a profesorem zwyczajnym, nadawane
przez uczelnię nauczycielom akademickim z tytułem dr lub dr hab. Dla studenta – po prostu profesor.
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ADIUNKT – człek z tytułem naukowym doktora (lub doktora habilitowanego), średni stopniem w hierarchii uczelnianej. Już nie asystent, jeszcze nie profesor.
ASYSTENT –- pracownik naukowy uczelni najniższy rangą na stopniach drabinki uczelnianej, zazwyczaj
z tytułem magistra / magistra inżyniera lub doktora.
Pamiętaj, aby do wykładowców zwracać się, tytułując ich stopniem naukowym (“Dzien dobry, panie doktorze!”)

PANIE Z DZIEKANATU – osoby, z którymi załatwiasz prawie wszystkie sprawy związane ze studiami.
Brzmi poważnie? Nie ma się czego bać! Oczywiście o ile będziesz z nimi dobrze żył, bo to one tak naprawdę
rządzą na uczelni ;)

STAROSTA – kierownik konkretnego roku konkretnego kierunku, wybrany spośród studentów na drodze demokratycznej (zazwyczaj). Organizator, mediator, adwokat, rzecznik i dyplomata w jednym. Dzięki niemu studenci wychodzą na swoje.

ZAJĘCIA
WYKŁADY – pasywna forma zajęć; prowadzący tłumaczy teorię, czasami rozmawia ze studentami, albo
odpowiada na pytania. Wykłady nie są obowiązkowe dla studentów, ale obecność na nich i opracowywanie
własnych notatek są najlepszymi sposobami na przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.
ĆWICZENIA

– bardziej aktywna i praktyczna forma zajęć, czasami wymagająca wcześniejszego przygotowania, opracowania projektu, prezentacji, odrabiania zadań. Mogą obfitować w kartkówki, wejściówki,
kolokwia lub kończyć się zaliczeniem na ostatnich zajęciach. Odbywają się w grupach.

SEMINARIUM – aktywna forma zajęć; można się wykazać i zaprezentować stan swojej wiedzy, niezbyt
lubiana przez leniuchów

LABORKA – inna nazwa laboratorium, czyli zajęć, na których można nieco poeksperymentować.
LEKTORAT – inna nazwa kursu języka obcego odbywającego się na uczelni.
KONWERSATORIUM – aktywna forma zajęć; przeważnie wymaga wcześniejszego przygotowania,
polega na grupowej rozmowie na temat przeczytanych tekstów czy bieżącego materiału.

FAKULTET – zajęcia, które wybierasz sobie sam, w zależności od własnych upodobań i limitu miejsc na
dany przedmiot.
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ZDAWANIE
WEJŚCIÓWKA – zapowiedziana lub nie (!) kartkówka na początku zajęć. Może obejmować materiał
z ostatnich ćwiczeń czy konwersatoriów, często wymaga wstępnego przygotowania się z zagadnień do przodu, czyli obejmuje materiał omawiany po jej napisaniu.

KOLO – skrócona nazwa studenckiego sprawdzianu, czyli kolokwium.
ZBÓJ – taki sprawdzian cięższego kalibru, bo z obszernej porcji materiału, dla tych, którzy wcześniej nie
nadążyli z przyswojeniem wiedzy ;).

ZERÓWKA – egzamin przed sesją będący ukłonem prowadzącego w stronę studentów. Jeśli się go nie
zda, to podchodzi się w sesji do pierwszego terminu (bez żadnych konsekwencji!).
SESJA EGZAMINACYJNA – końcowy okres semestru, kiedy studenci intensywnie się uczą, powtarzają materiał i zdają egzaminy.

SESJA POPRAWKOWA – drugi termin na zdanie egzaminów, których nie udało się zaliczyć w sesji
egzaminacyjnej.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA – szlachetna nazwa sesji poprawkowej, która odbywa się we wrześniu.
ZALICZENIE (ZDANIE) – uzyskanie z kolokwium, egzaminu itd. oceny minimum 3. Na studiach 2 to
ocena niedostateczna (więc nie ciesz się zanadto, gdy zobaczysz ją w indeksie :x).

ZALKA – uroczy synonim zaliczenia.
KOMIS – najczęściej próba ostatniej szansy jeśli chodzi o zaliczenie przedmiotu. Wymaga dobrego zaprezentowania się przed komisją. Z pewnością wartościowe doświadczenie, jednak nikomu go nie życzymy.

WARUNEK – przedmiot niezaliczony, który trzeba zdać w kolejnym semestrze lub roku. Ponowne niezaliczenie kursu może być uznane jako brak postępów w nauce i skutkować skreśleniem z listy studentów.
ABSOLUTORIUM – ukończenie studiów bez dyplomu, kiedy wszystkie wymagane kursy są zaliczone,
ale student nie napisał lub nie obronił pracy. Polecamy nie kończyć studiów tylko na tym etapie, a jednak
napisać pracę, obronić się i uzyskać tytuł :).
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STUDENCKIE PRZYWILEJE
AKADEMIK – to tu studenci z całej Polski (i nie tylko) mieszkają, uczą się i integrują ;). Podobnie jak
w przypadku hoteli – standardy bywają różne, niemniej każdy akademik zapewnia wspomnienia, które zostaną z Tobą na całe życie.

OTRZĘSINY – mniej oficjalna uroczystość (patrz: INNE > immatrykulacja) przyjęcia nowych do braci studenckiej. Obchody zależne są od kierunku studiów i kultury uczestników.

JUWENALIA – kilka dni świątecznych, kiedy to studenci przejmują władzę nad światem (a przynajmniej
nad rozrywkową częścią miasta) :D. Legendy miejskie głoszą, że dobre przeżycie juwenaliów gwarantuje ujście bez szwanku w najbliższej sesji egzaminacyjnej.
KWADRANS STUDENCKI – 15 minut wiernego czekania na pojawienie się prowadzącego zajęcia
po ich planowym rozpoczęciu. Upływ tego czasu uruchamia niepisane prawo do oddalenia się z żalem z pola
bitwy (uwaga: nie wszyscy uznają to prawo, więc warto najpierw delikatnie wybadać teren).
DNI/GODZINY REKTORSKIE – wolne zarządzone przez szefa nad szefami, wykorzystaj ten czas
na odpoczynek, integrację z kolegami i koleżankami z roku lub powrót do domu.
DZIEKANKA – urlop od studiowania, może trwać semestr lub rok, wymaga pozwolenia od szefa wydziału, ale jak się już zgodzi, to można wyjść po angielsku, by po wolnym zrobić wejście smoka ^.^.

BIURO KARIER – pomaga młodym adeptom odnaleźć się w przestrzeni zwanej rynkiem pracy i zdobyć
dodatkowe, cenione umiejętności.

STYPA – niech Cię nie zwiedzie pierwsze skojarzenie – stypa to jedno z najradośniejszych słów w studenckim słowniku. To po prostu skrót od „stypendium” <3.
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VIP: DLA STYPENDYSTY POMOSTOWEGO
STYPENDYSTA/STYPENDYSTKA PSP – zaszczytny tytuł przyznawany młodym osobom, które pragną rozwijać swoje talenty (pomimo różnych przeciwności losu) :). Otrzymałeś/-aś pozytywną decyzję
w sprawie przyznania stypendium pomostowego? Jesteś jednym z nas!

ROZLICZENIE Z FUNDACJĄ

– moment, w którym należy przekazać Fundacji zaświadczenie
z uczelni o zaliczeniu semestru; dzięki wysłaniu tego dokumentu można otrzymywać stypendium w kolejnych miesiącach roku akademickiego.

PRYMUS – jesteś już stypendystą pomostowym? Wszystkie przedmioty zaliczyłeś śpiewająco i zakończyłeś pierwszy rok studiów z wysoką średnią? Jeśli tak, możesz wziąć udział w konkursie Prymus i otrzymać
stypendium również na drugi rok!

STYPENDIA KORPORACYJNE – jeśli na początku studiów otrzymywałeś stypendium pomostowe, możesz postarać się o wsparcie finansowe także na trzeci i czwarty rok dzięki współpracy Fundacji z Partnerami; pamiętaj, że te stypendia przeznaczone są dla studentów poszczególnych kierunków bądź dyscyplin,
m.in. dla studentów kierunków humanistycznych lub ekonomii.

KONFERENCJA NAUKOWY START – wydarzenie przeznaczone dla stypendystów pomostowych oraz wolontariuszy Projektora, na którym można zaprezentować referat podczas różnych sesji tematycznych; idealne miejsce, by zadebiutować, przekazać idee oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi
studentami.

PROGRAM PROJEKTOR – wolontariat zrzeszający proaktywnych i chętnych do działania studentów; można w nim realizować różnorodne projekty (np. prowadzić warsztaty dla dzieci), brać udział w szkoleniach oraz poznawać ludzi, którzy chcą czynić świat lepszym.

SPOTKANIA REGIONALNE

– spotkania stypendystów pomostowych studiujących w jednym
mieście/regionie; dają możliwość porozmawiania z innymi studentami, wzięcia udziału w warsztatach i grach
oraz zapoznania się z ofertą Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
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INNE
ALMA MATER – określenie uczelni wyższej, zwłaszcza uniwersytetu. Używane w pozytywnych kontekstach, do wyrażenia czci, dumy, sympatii czy szacunku dla uczelni.

INAUGURACJA – kolorowa uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Chcesz zobaczyć
kadrę akademicką w togach? To jest ten dzień!

IMMATRYKULACJA – oficjalna uroczystość przyjęcia w poczet studentów. To jedna z niewielu okazji,
by spojrzeć swojemu szefowi w oczy.
INDEKS – baza danych na temat rezultatów studenckich zmagań. Obecnie przeważa forma elektroniczna.
W czasach dinozaurów studenci otrzymywali indeksy papierowe w czasie immatrykulacji.

GIEŁDA – zbiór niezbędnych informacji, bez których nauka na cokolwiek byłaby tysiąc razy dłuższa. Najczęściej jest to darowizna od starszych roczników. W teorii tajne akta, w praktyce – z nieograniczonym dostępem :).

KONSULTACJE – wąski przedział czasowy, kiedy student może indywidualnie spotkać się z wykładowcą i zapytać o wszystko, co mu tylko przyjdzie do głowy ^^.

SKRYPT – streszczenie treści przedmiotów (najczęściej wykładowych) wydane przez uczelnię, pozwalające na właściwe zorientowanie się w terenie i ułatwiające naukę.

SYLABUS – dokument sporządzony przez uczelnię, który zawiera program nauki danego przedmiotu
oraz wymagania i kryteria jego zaliczenia. Przydatny w razie niejasności czy wątpliwości.

Hasła do słownika przygotowali:
Daria Frisch, Małgorzata Madej i Rafał Pelczar ze Studenckiego Centrum Medialnego, pod okiem Anny Nowak z FEP.
Teksty w całość połączyła (i dobrze się przy tym bawiła) pigularka, czyli studentka farmacji Daria z SCM :).

Redakcja: Małgorzata Madej, Anna Nowak
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