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Mó wi się, że kto ma in for ma cje ten
ma „ogar nię tą” sy tu ację wie cze -
go mo że się spo dzie wać i nie do -
pusz cza do sy tu acji kry zy so wych.

Na po cząt ku stu diów ta kich in for ma cji
do przy swo je nia jest wie le. A naj waż niej sze
z nich to: re gu la min stu diów, har mo no -
gram ro ku aka de mic kie go, pro ce du ry po -
stę po wa nia w róż nych sy tu acjach np. sta -
ra nia się o sty pen dia, przy wy bo rze
przed mio tów do dat ko wych czy spe cjal no -
ści. Do kład nie znać trze ba tak że plan za jęć
oraz za sa dy na tych za ję ciach obo wią zu ją ce,
któ re umoż li wią za li cze nie przed mio tu. War to
tak że spraw dzić do kład nie, co do dat ko we go,
po za obo wiąz ko wy mi za ję cia mi, ofe ru je uczel -
nia, z cze go moż na sko rzy stać. Prof. UE dr
hab. Woj ciech Dy duch, pro rek tor Uni wer sy -
te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach, po ka zu je
ta kie atrak cyj ne moż li wo ści: – Uni wer sy tet Eko -
no micz ny w Ka to wi cach ofe ru je po moc ma te rial -
ną, w tym dla naj lep szych stu den tów, dla tych,
któ rzy ak tyw nie dzia ła ją na rzecz uczel ni, dla pi -
szą cych naj lep sze pra ce dy plo mo we. Stu den tów
wy sy ła my tak że na sta że kra jo we do re no mo wa -
nych firm, gdzie czę sto już zo sta ją ja ko pra cow -
ni cy. Co ro ku chęt nych wy sy ła my też na stu dia
i prak ty ki za gra nicz ne do na szych part ner skich
uczel ni i pra co daw ców. 

Na uczel ni nie tyl ko „pi sa ne” za sa dy są waż -
ne, li czą się rów nież zwy cza je aka de mic kie,
tra dy cyj ne uro czy sto ści, ta kie jak in au gu ra cja
ro ku aka de mic kie go, ba le czy świę ta uczel nia -
ne. Te go rocz na ab sol went ka kie run ku Dzien -
ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na na Uni wer -
sy te cie Eko no micz nym w Ka to wi cach
Ma rze na Gor goń ra dzi: – Przede wszyst kim
na le ży do brze po znać wy mo gi, ja kie obo wią zu ją
na stu diach. Róż nią się one tro chę od sys te mu,
któ ry był np. w li ceum. Nie jest to jed nak ta kie
strasz ne, a dla mnie oka za ło się na wet ła twiej -
sze. Na le ży do brze roz pla no wać so bie czas
i uczęsz czać na za ję cia. Wte dy z pew no ścią nie

bę dzie żad ne go pro ble mu z za li cze niem ro ku.
A jej ko le żan ka z II ro ku, Alek san dra Flor -
czak do da je: Za rów no ja, jak i spo ra część mo -
ich ko le gów i ko le ża nek, prze trwa ła na pierw -
szym ro ku dzię ki oso bom z Par la men tu
Stu denc kie go. Ob ja śniał jak po ko nać trud no ści
i prze brnąć przez róż ne uczel nia ne pro ce du ry.
Wy ja śnia li, do ko go na le ży się udać, w ja kiej
spra wie i bar dzo chęt nie od po wia da li na wszel -
kie na sze py ta nia. 

OSWO JE NIE MIEJ SCA 
No we są nie tyl ko za sa dy, pro ce du ry

i prze pi sy. No wa jest tak że prze strzeń uczel -
ni. Cho dzi o do jazd do uczel ni i układ kam pu -
su, to jak tra fić do po szcze gól nych bu dyn ków
i sal, nie tyl ko na wy kła dy, ale tak że na od po -
wied nie za ję cia z wy cho wa nia fi zycz ne go. Jak
do trzeć do bi blio te ki uczel nia nej i ja kie za sa -
dy ko rzy sta nia z niej obo wią zu ją. Gdzie pod -
czas prze rwy zjeść coś smacz ne go, w przy -
stęp nej ce nie i szyb ko, że by zdą żyć na ko lej ne
za ję cia. 

Więk szość uczel ni sta ra się, by no wi stu den -
ci już od sa me go po cząt ku po czu li się kom for -
to wo, wcho dząc do spo łecz no ści aka de mic kiej
or ga ni zu jąc dni ada pta cyj ne. Stu den ci uzy sku ją
nie zbęd ne in for ma cje na te mat uczel ni, otrzy -
mu ją tak że (np. w UE w Katowicach) funk cjo -
nal ny ka len darz z in for ma to rem. Jest to or ga -
ni zer, za wie ra ją cy nie zbęd ne in for ma cje, w tym
kon tak ty do po szcze gól nych jed no stek uczel ni
i ma pę kam pu su. War to do dać, że ma pa jest
tak że do stęp na w wer sji elek tro nicz nej, w róż -
nych punk tach uczel ni, wy star czy ze ska no wać
QR kod. Ma pa na praw dę się przy da je, po nie -
waż kam pu sy uczel ni to za zwy czaj ta kie mia -
sta w mie ście, np. kam pus ka to wic kiej UE
to 12 du żych bu dyn ków, w tym kom pleks
spor ty czy klub stu denc ki. No wi stu den ci ma -
ją tak że moż li wość wy jaz du na tzw. adap cia ki,
czy li obo zy, któ re łą czą daw kę wie dzy o uczel -
ni z do brą za ba wą i in te gra cją. 

CZU JĘ, WIĘC JE STEM 
Warto zadbać, aby nad mier ny stres czy

strach nie ha mo wał nas przed za da wa niem py -
tań star szym stu den tom, a nad mier na eu fo ria
nie pod po wia da ła nam, że każ da no wo po zna -
na oso ba to nasz przy ja ciel. Waż ne też, że by
od po cząt ko wej po sta wy ob ser wa to ra ży -
cia stu denc kie go, w każ dym je go wy mia -
rze, stać się je go ak tyw nym uczest ni kiem.
No i grunt to po zy tyw ne na sta wie nie, co po -
twier dza Szy mon Kęp ka, stu dent trze cie go
ro ku ka to wic kiej UE: – Nie mów my tu taj o prze -
trwa niu. Uczel nia to prze cież żad na dzi ka pusz -
cza czy pu sty nia, a miej sce gdzie edu ka cja mu si
spra wiać moż li wie du żą przy jem ność i sa tys fak -
cję. Ina czej stu dia sta ją się bez sen sow ne. Uzu peł -
nie niem, te go jest to, by zdo by wać prak ty kę. Mo -
je od by łem w „Dzien ni ku Za chod nim” i Roz gło śni
Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, te za ję cia zaj mo -
wa ły mi du żo cza su, nie da jąc moż li wo ści ro bie nia
„stu denc kich głu pot”... al bo mo że, nie wszyst -
kich – do da je ze śmie chem Szy mon Kęp ka. 

Po za po zy tyw nym na sta wie niem i zdo by wa -
niem do świad cze nia za wo do we go, po móc
mo że za an ga żo wa nie w dzia ła nia or ga ni za cji
stu denc kich, ta kich jak sa mo rząd, ko ła na uko -
we czy par la ment stu denc ki. 

Nie moż na pod dać się ne ga tyw nym emo -
cjom i stra cho wi przed bra kiem ak cep ta cji ze
stro ny in nych stu den tów czy nie umie jęt no ścią
od na le zie nia się w no wej sy tu acji. Pra wie każ -
da oso ba, któ ra roz po czy na stu dia, wła śnie te -
go się oba wia, bo prze cież tak że szu ka ta kiej
ak cep ta cji i do brych zna jo mych. Klu czo wą 
po sta wą bę dzie nie pod da wa nie się i nie zra -
ża nie mniej szy mi i więk szy mi wpad ka mi i po -
raż ka mi, tyl ko wy cią ga nie z nich kon struk tyw -
nych wnio sków na przy szłość. Pa mię taj my,
waż ne to wie rzyć w sie bie, bo nikt nie jest ide -
al ny, a czło wiek prze cież uczy się i do sko na li
przez ca łe ży cie.

CZŁO WIEK ISTO TA SPO ŁECZ NA
Spo tka my in te re su ją ce oso by z róż nych

stron Pol ski i świa ta, ze zróż ni co wa nych śro -
do wisk, więc jest bar dzo du żo szan sa, że po -
zna my oso by, któ re po dzie lą na sze po glą dy.
Te go rocz ny ab sol went UE w Ka to wi cach Mi -
chał Jan kow ski pod po wia da: – Trze ba jak
naj szyb ciej zna leźć so bie do brych zna jo mych
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w gru pie i na ro ku. Na ogół już w cią gu pierw -
sze go ty go dnia na wią zu je się zna jo mo ści. Cza -
sem trwa ją one do cza su zmia ny gru py, in ne bę -
dą się cią gnąć na wet na dru gim stop niu
i po opusz cze niu mu rów uczel ni. War to mieć
spraw dzo nych zna jo mych, któ rzy po dzie lą się
no tat ka mi z wy kła du, da dzą znać o za da niu
na na stęp ne ćwi cze nia. A przede wszyst kim za -
pew nią du żo oka zji do śmie chu i za ba wy. 

War to tak że pa mię tać o war to ści do tych cza -
so wych wię zów i czy nić z nich swo je ko rze nie,
któ re da ją si łę, ale nie trak to wać ich ja ko ko -
twi cy, któ ra nie po zwo li nam wy pły nąć na sze -
ro kie wo dy. Wła śnie za po moc ne i wspie ra ją -
ce, re la cje ro dzin ne uwa ża Be ata Pę ka ła
ab sol went ka kie run ku Dzien ni kar stwo i ko mu -
ni ka cja spo łecz na na Uni wer sy te cie Eko no -
micz nym w Ka to wi cach, wspo mi na: – Klu czo -
wą ro lę ode gra li moi ro dzi ce, któ rzy stwo rzy li mi
wa run ki, abym spo koj nie mo gła się uczyć i od ra -
biać za da nia. Kie dy ro bi łam coś, co po trze bo wa -
łam na uczel nię, sta ra li się zbyt nio mnie nie ab -
sor bo wać pra ca mi do mo wy mi, by li po moc ni je śli
cze goś po trze bo wa łam.

Je ste śmy tak skon stru owa ni psy chicz nie, że
szu ka my lu dzi po dob nych do sie bie, ma ją cych
po dob ne nor my i za sa dy spo łecz ne. Ale wo kół
nas są tak że oso by, któ re ma ją in ne po glą dy
i czę sto ostro je wy ra ża ją, oce nia jąc na sze. Nie
trze ba się tym przej mo wać, war to po dejść
do te go w ta ki spo sób, że w pro ce sie ta kich
„po ty czek” spraw dzi my, któ re za sa dy, ja ki mi
się kie ru je my, są na praw dę waż ne dla nas, te
zo sta ną nie złom ne. 

PIERW SZE WY KŁA DY, 
PIERW SZE ZA JĘ CIA

Na uka na stu diach róż ni się od tej w li -
ceum czy tech ni kum. Za ję cia trwa ją pół -
to rej go dzi ny, trze ba się du żo uczyć 
sa me mu z li te ra tu ry po da nej przez wy kła -
dow ców, sa me mu no to wać pod czas za jęć.
Stu den ci pierw sze go ro ku mo gą się zdzi wić
licz bą osób, na jed nym wy kła dzie, na au li bie -
rze w nim udział na wet 400 stu den tów. Co in -
te re su ją ce na stu diach moż na też, ina czej niż
w szko le, wy bie rać nie któ re przed mio ty, któ -
re chce się stu dio wać w ra mach tzw. przed -
mio tów swo bod ne go wy bo ru.

Stu den ci, mi mo pod kre śla nia więk sze go
„lu zu” na stu diach w po rów na niu ze szko łą
śred nią, zwra ca ją uwa gę na to, że war to cho -
dzić na wy kła dy i ćwi cze nia, mi mo że udział
w tych pierw szych nie jest obo wiąz ko wy.

cze go oba wiać. Ma rze na Gor goń wy bra ła stan -
cję, ale wie le osób de cy du je się na aka de mi ki,
więk szość stu den tów uwa ża, że to esen cja stu -
denc kie go ży cia, że war to cho ciaż na rok tam
za miesz kać. 

Stu den ci, od po cząt ku roz po czę cia na -
uki na uczel ni, za da ją so bie py ta nia, do ty -
czą ce pra cy i pod ję cia dru gie go kie run ku
stu diów. Są zgod ni, że war to stu dio wać dru gi
kie ru nek. Tak na praw dę moż na po wie dzieć, że
ro bi się z te go mo da, Ma rze na Gor goń uwa -
ża: – War to mieć al ter na ty wę w po sta ci dru gie go
kie run ku. Naj le piej je śli mo że my po łą czyć te dwie
rze czy i wy ko rzy stać w przy szło ści do mak si mum
na szą wie dzę. Bar dzo waż ne jest, aby wy bór kie -
run ków był zgod ny z na szy mi za in te re so wa nia mi.
Wte dy zde cy do wa nie ła twiej jest wszyst ko po go -
dzić. Pod kre śla ją tak że, że pod ję cie dru gie go
kie run ku ma sens, tyl ko wte dy, kie dy wie
się co chce się ro bić po stu diach, tak więc
za czy nać stu dia trze ba z wi zją koń ca, Mi -
chał Jan kow ski do da je: – je śli masz spre cy zo wa -
ny plan, wiesz co chcesz ro bić po stu diach i wiesz,
że stu dio wa nie dru gie go, kon kret ne go kie run ku
po mo że ci w je go osią gnię ciu, wte dy war to się
nad tym za sta no wić. 

A co z pra cą? Le piej sku pić się na na uce oraz
ak tyw nie dzia łać na uczel ni i za słu żyć na sty -
pen dium, czy do ra biać w wol nym cza sie? Pod -
jąć pra ce do ryw czą czy ta ką, któ ra po mo że
nam w przy szło ści do stać wy ma rzo ną pra cę?
Pew ne jest to, że stu dia oraz ce le za wo do we,
któ re po sta wi li śmy przed so bą po win ny być
naj waż niej sze. Je śli pra cu je my, że by utrzy -
mać się na stu diach, al bo po dej mu je my
pra cę, któ ra cho ciaż po śred nio, po mo że
nam po tem zdo być tą wy ma rzo ną, to jest
to do bry po mysł. War to tak że pa mię tać
o tym, że na każ dej uczel ni funk cjo nu je Biu ro
Ka rier, pra cow ni cy Biu ra chęt nie po mo gą, za -
rów no w okre śle niu pre dys po zy cji za wo do -
wych jak i zna le zie niu pra cy. 

MA RIA BUSZ MAN -WI TAŃ SKA

War to, bo wię cej się moż na na uczyć i ła twiej
jest za li czyć przed mio ty i zdać eg za mi ny pod -
czas se sji. A pierw sza se sja to szcze gól ny mo -
ment na stu diach. Dla cze go? O tym mó wi
Mar ty na Mę drek: – My ślę, że pierw sza se sja
jest ta kim mo men tem, kie dy na praw dę od czu -
wa my ilość i ja kość obo wiąz ków zwią za nych ze
stu dio wa niem – i do da je – mój dzia dek po wta -
rzał mi za wsze, że „to co so bie wło żysz do gło -
wy, te go nikt Ci nie za bie rze”. Nie my śla łam
o tym co dzien nie, ale na pew no ta myśl mi po -
mo gła stu dio wać. 

TAK, JE STEM STU DEN TEM 
– Po czu łam się praw dzi wą stu dent ką kie dy,

uświa do mi łam so bie, że wy bór Dzien ni kar stwa
i ko mu ni ka cji spo łecz nej na Uni wer sy te cie Eko -
no micz nym w Ka to wi cach był w 100% tra fio ny.
Kie dy za czę łam czer pać przy jem ność z pi sa nia
i na uki no wych rze czy. Dłu go wa ha łam się, ja ki
kie ru nek wy brać, pierw szy rok był de cy du ją cy czy
do ko nam zmia ny. Szyb ko oka za ło się, że de cy zja
by ła do bra, a ja mo głam z peł ną sa tys fak cją na -
zwać się stu dent ką dzien ni kar stwa – mó wi Ur -
szu la Si tarz. Po czu cie speł nie nia i bez pie czeń -
stwa jest bar dzo waż ne, a czę sto tym
trud niej sze do osią gnię cia, im da lej od ro dzi ny.
Dla wie lu osób pod ję cie stu diów ozna cza tak -
że wy pro wa dze nie się z do mu ro dzin ne go,
czy li praw dzi wy spraw dzian sa mo dziel no ści
i doj rza ło ści. Tak uwa ża Ma rze na Gor goń:
– Wy pro wadz ka z do mu, choć dla wie lu bar dzo
trud na, oka zu je się jed ną z naj lep szych rze czy
zwią za nych ze stu dia mi. Oprócz te go, że uczy nas
sa mo dy scy pli ny i kształ tu je cha rak ter, po zwa la
nam po znać no wych lu dzi i za wrzeć no we przy -
jaź nie. W mo im przy pad ku wła śnie tak się sta ło.
W więk szym mie ście za miesz ka łam sa ma, jed nak
szyb ko po zna łam no wych zna jo mych. Nie ma się

dr Ma ria Busz man -Wi tań ska, wy kła dow ca na kie run ku
Dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na oraz kie row nik stu -
diów po dy plo mo wych Pu blic Re la tions – no wo cze sna ko mu ni -
ka cja w prak ty ce na Uni wer sy te cie Eko no micz nym w Ka to wi -
cach. Człon ki ni za rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pu blic
Re la tions Od dział Śląsk. Zaj mu je się szko le nia mi, do radz twem
i pro jek ta mi w za kre sie pro mo cji i ko mu ni ka cji, spe cja li zu je się
w pro mo cji usług edu ka cyj nych np. przy go to wa niu i kon sul ta cji
pla nów i stra te gii pro mo cji dla szkół.
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