
System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UMCS / ZAŁĄCZNIK  5.1  

 

5.1 PROCEDURA WSPARCIA UDZIELANEGO STUDENTOM NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UMCS 

 

Podstawa prawna: 

− Załącznik do Uchwały Nr  XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. – Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. 

− Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej ustalany corocznie.  

− Zarządzenie Nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

 

1. Prawa studentów  

Student i doktorant ma prawo do: 

 

1.1 zdobywania wiedzy i umiejętności oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uniwersytetu;  

1.2 przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;  

1.3 zrzeszania się w kołach naukowych oraz udziału w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych na Uniwersytecie;  

1.4 uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;  

1.5 rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i 

środków Uniwersytetu;  

1.6 pomocy materialnej na zasadach określonych w Ustawie i w odrębnych regulaminach przyznawania pomocy materialnej, obowiązujących na 

Uniwersytecie;  

1.7 świadczeń zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami;  

1.8 zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

1.9 prowadzenia działalności samorządowej i społecznej;  

1.10 ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych odrębnymi przepisami;  

1.11 współudziału w podejmowaniu decyzji organów kolegialnych Uniwersytetu za pośrednictwem swoich przedstawicieli;  



1.12 zgłaszania do władz Uniwersytetu postulatów dotyczących planów studiów, programów kształcenia, toku studiów, spraw związanych z 

procesem kształcenia i warunkami socjalno-bytowymi;  

1.13 wyrównania szans w dostępie do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych z uwzględnieniem stopnia i charakteru 

jego niepełnosprawności. Studenci z niepełnosprawnościami korzystają z określonych w Regulaminie rozwiązań szczególnych, których 

zastosowanie nie może prowadzić do zmniejszenia zakładanych do realizacji efektów uczenia się;  

1.14 uzyskania usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych odbywających się podczas posiedzeń organów kolegialnych 

Uniwersytetu, których student jest członkiem.  

 

 

2. System wspierania działalności naukowej i rozwijania zainteresowań studentów  

2.1 Dziekan stwarza warunki do rozwijania zainteresowań naukowych i organizatorskich studentów, w szczególności poprzez pomoc 

organizacyjną i wspieranie finansowe działalności kół naukowych, Samorządu Studentów, organizacji studenckich i seminariów naukowych. 

2.2 Wykładowcy życzliwie odnoszą się do studenckich inicjatyw, mających na celu rozwijanie zainteresowań naukowych i organizatorskich, 

służąc w miarę możliwości pomocą merytoryczną i organizacyjną. 

2.3 Studenci zainteresowani działalnością naukową mogą korzystać z pomocy nauczycieli akademickich w ramach ich konsultacji oraz rozwijać 

swoje zainteresowania angażując się w działalność kół naukowych.  

2.4 Członkowie kół naukowych mogą stale uczestniczyć w środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, 

organizować panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty. Mogą brać udział w warsztatach i wyjazdach edukacyjnych, współpracować z różnego 

typu instytucjami, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi. Mają szanse bycia organizatorami imprez integracyjnych oraz kulturalnych i 

artystycznych, a także włączania się w akcje na rzecz środowiska lokalnego oraz akcje edukacyjne, społeczne i charytatywne. Strukturę kół, ich 

formy organizacyjne i metody działania określa statut każdego Koła. Opiekun koła wyznaczany jest przez władze Wydziału. Do jego zadań 

należy opieka merytoryczna i organizacyjna nad działalnością koła. Koła naukowe korzystają z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków 

Uniwersytetu. Mogą się ubiegać o dotacje i granty na działalność w ramach Wydziału i Uczelni. Najaktywniejsi studenci uczestniczą w 

programach stypendialnych i wymianie międzynarodowej. Mają możliwość publikacji w tomach pokonferencyjnych i innych wydawnictwach.  



2.5 Studenci wyróżniający się na polu naukowym, artystycznym i sportowym mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe. 

2.6 Najlepsi absolwenci danego stopnia i kierunku studiów oraz studenci wyróżniający się wyjątkową postawą i szczególnie zaangażowani w 

działalność organizacyjną na rzecz WE, na wniosek Prodziekana ds. Studentów, są nagradzani listami gratulacyjnymi oraz nagrodami 

pieniężnymi (zgodnie z zasadami uregulowanymi Uchwałą Kolegium Dziekańskiego dostępnymi na stronie Wydziału). 

3. System wsparcia dydaktycznego studentów  

 

3.1 Studenci mają prawo do:  

• aktywnego udziału w zajęciach,  

• uzyskania od wykładowcy pomocy w ugruntowaniu swojej wiedzy na tematy związane z zajęciami,  

• zgłaszania propozycji zmian w programach studiów i treściach kształcenia,  

• kontaktu z wykładowcą w ramach konsultacji lub innych, uzgodnionych z wykładowcą form komunikacji. 

3.2 Studenci mają zapewniony dostęp do kadry nauczającej przez system konsultacji. Wymiar i zasady prowadzenia konsultacji wchodzące w 

zakres obowiązków organizacyjnych nauczycieli akademickich określane są przez Dziekana:   

• Konsultacje odbywają się w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo (2 razy po 2 godziny), w terminach ustalanych przed 

rozpoczęciem każdego semestru.  

• Wykładowcy realizujący zajęcia w danym semestrze na studiach niestacjonarnych ustalają jeden termin konsultacji w terminach i 

godzinach dostosowanych do możliwości studentów niestacjonarnych.  

• Informacje o konsultacjach umieszczane są w formie ogłoszeń w miejscu ich odbywania, w profilach osobowych pracowników na stronie 

UMCS oraz na stronie Wydziału. 

 

4. Warunki socjalne i bytowe studentów i doktorantów  

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w tym 

szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, wzór wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego, stypendium dla niepełnosprawnych studentów i zapomogi oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta/doktoranta 

ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów.  

 

5. System wsparcia studentów z niepełnosprawnością 



• Wydział dąży do zapewnienia studentom z niepełnosprawnością odpowiednich warunków studiowania. 

• W budynku Wydziału znajdują się specjalne podjazdy, windy i toalety dla osób z niepełnosprawnością, a w bibliotece wydziałowej lupa 

optyczna dla osób niedowidzących. 

• W dziekanacie osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. 

Szczegółowy zakres pomocy udzielnej studentowi z niepełnosprawnością wraz z zasadami korzystania z niej zawarty jest w  Procedurze 

wsparcia udzielanego w procesie kształcenia studentom z niepełnosprawnością na Wydziale Ekonomicznym UMCS. 

6. Opiekunowie lat studiów  

Opiekunów lat powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału, spośród nauczycieli akademickich, po konsultacji z wydziałowym organem 

samorządu studentów. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom rad i konsultacji w sprawach związanych z 

procesem dydaktycznym oraz opiniowanie na prośbę studenta indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów (obowiązki opiekuna roku 

uregulowane są Uchwałą Kolegium Dziekańskiego dostępną na stronie Wydziału). 

Opiekun roku ma obowiązek informowania Dziekana Wydziału o poważniejszych problemach zgłaszanych przez studentów. Opiekę nad 

studentem niepełnosprawnym opiekun roku sprawuje we współpracy z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla studentów 

niepełnosprawnych zgodnie z zasadami przyjętymi na uczelni.  

Opiekunowie powoływani są z dniem 1 października pierwszego roku akademickiego dla studentów każdego kierunku studiów i roku 

studiów, na cały cykl kształcenia. Na wniosek studentów Dziekan Wydziału może odwołać opiekuna roku.  

Wykonywanie zadań opiekuna roku jest elementem obowiązków organizacyjnych nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy bądź 

obowiązków powierzanych uczestnikom studiów doktoranckich. 

 

7. System informacji studentów 

Studenci informowani są o programach studiów, w tym wymiarach godzin i punktach ECTS za poszczególne moduły/zajęcia w corocznie 

przygotowywanym i umieszczonym na stronie Wydziału Informatorze.  

Szczegółowy rozkład i obsadę zajęć podaje się do wiadomości studentom na tydzień przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego 

na stronie internetowej Wydziału oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale. Godziny konsultacji pracownicy umieszczają na swoich 

profilach pracownika również na tydzień przed rozpoczęciem semestru. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie Wydziału umieszczany 

jest terminarz zaliczeń i egzaminów.  



Ponadto studenci mają dostęp do informacji zamieszczanych na stronie internetowej UMCS i Wydziału Ekonomicznego oraz na stronie WE 

UMCS oraz Dziekanat Wydziału Ekonomicznego na facebooku. Informacje są przekazywane studentom również za pośrednictwem opiekunów 

poszczególnych lat. Wszystkie najważniejsze informacje są udostępniane studentom za pośrednictwem USOSmaila. 

 

Studenci niepełnosprawni mogą uzyskać informacje w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych (Dom Studencki „Babilon”, ul. 

Radziszewskiego 17, pokój nr 9).  

W celu ciągłego doskonalenia procesu kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UMCS uruchomiony został Wirtualny Kampus 

Uniwersytecki (platforma zdalnego nauczania), który umożliwia osobom studiującym wsparcie organizacyjne i usprawnia system ich 

komunikacji z jednostkami organizacyjnymi (administracyjnymi), z nauczycielami akademickimi oraz studentów między sobą.  

 

Wirtualne obszary pracowników naukowo-dydaktycznych pozwalają na wymianę informacji oraz dokumentów, m.in. programów zajęć, 

skryptów, wymagań egzaminacyjnych itp. i  przekazywanie informacji zwrotnej za pośrednictwem kampusu, możliwość archiwizacji prac 

studentów w wersji elektronicznej.  

Narzędzia kampusu (wirtualne środowisko edukacyjne Moodle) umożliwiają identyfikację użytkowników oraz indywidualizację dostępu do 

materiałów i informacji, a także ich szybkie przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest szczególnie istotne w przypadku 

studentów studiujących w trybie niestacjonarnym. 

 

W ramach poprawienia jakości zajęć uruchomiona została również platforma Microsoft Teams Umożliwia ona pracę zespołową  na 

platformie Microsoft 365. Narzędzie to pozwala na zwiększenie zaangażowania studentów, co prowadzi do poprawienia efektywności procesu 

kształcenia.  

 

8. Wsparcie studentów w poszukiwaniu pracy 

Studenci mają zapewnione wsparcie w zakresie wejścia na rynek pracy ze strony Biura Rozwoju Kompetencji UMCS. Oferowane formy 

wsparcia mają na celu pomoc w zdobywaniu i utrzymywaniu pracy (zatrudnienia, współpracy, własnej przedsiębiorczości). Oferta ta obejmuje 

m. in. dostęp do ofert pracy poprzez prowadzony serwis informacyjny www.kariera.umcs.lublin.pl; poradnictwo zawodowe (pomoc przy 

podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych, opracowywanie planów działania, pomoc w przygotowaniu narzędzi do poszukiwania pracy, 

w tym do rozmów kwalifikacyjnych, diagnoza potencjału kompetencyjnego); wsparcie psychologiczne (interwencje kryzysowe, terapia 

http://www.kariera.umcs.lublin.pl/


krótkoterminowa ); coaching w oparciu o metodę MBTI; warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i umiejętności 

interpersonalne ( m.in. treningi asertywności, treningi komunikacji interpersonalnej, treningi kreatywnego myślenia, planowanie kariery 

zawodowej, zarządzanie stresem, techniki rekrutacji, zasady autoprezentacji); organizację praktyk poza programem studiów; organizowanie 

spotkań z pracodawcami; realizację projektów rekrutacyjnych; szkolenia antydyskryminacyjne.  

Na Wydziale kontakty z potencjalnymi pracodawcami umożliwia m. in. system praktyk, a powołany wydziałowy Koordynator ds. Staży i 

Praktyk na stronie WE umieszcza oferty staży i pracy dla studentów i absolwentów WE (https://www.umcs.pl/pl/oferty-praktyk-i-

stazy,13135.htm) 

9. Analiza zasobów wsparcia dla studentów  

Prodziekan ds. Studentów okresowo dokonuje analizy mechanizmów i zasobów wsparcia dla studentów. Wnioski z analizy przekazywane są 

w Kolegium Dziekańskiemu. 

 

       


