
PRAWA I OBOWIĄZKI
STUDENTA

PARLAMENT STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ



Szkolenia prowadzi samorząd
studencki we współpracy
z Parlamentem Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym
dalej PSRP, który zapewnia
przedstawicielom samorządów
studenckich przygotowanie do
prowadzenia szkoleń oraz podejmuje
działania promocyjne dotyczące
praw i obowiązków studenta.

PRZESZKOLENIE 
Z PRAW 
I OBOWIĄZKÓW 
STUDENTA

Student ma prawo do przeszkolenia
w zakresie praw i obowiązków
studenta.PRAWA



Zrzesza wszystkie samorządy studenckie w kraju.

Reprezentuje interesy studenckie na szczeblu ogólnopolskim.

Działa przez komisje branżowe.

PARLAMENT STUDENTÓW RP 
– OGÓLNOPOLSKA REPREZENTACJA STUDENTÓW



Wszyscy studenci danej uczelni tworzą samorząd studencki.

Samorząd studencki działa poprzez swoich przedstawicieli w organach.

Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni,
w tym w sprawach związanych z prawami i obowiązkami studenta.

Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym
socjalno-bytowych, kulturalnych i związanych z zapewnianiem jakości kształcenia.

Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych
przez uczelnię na sprawy studenckie.

SAMORZĄD STUDENCKI 
– STRAŻNIK PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA



SKŁAD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w roku akademickim 2020/2021:

PRZEWODNICZĄCY: Michał Kłeczek - student studiów II stopnia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Agata Słowakiewicz - studentka studiów I stopnia na kierunku finanse i 
rachunkowość
SEKRETARZ: Sylwia Florek - studentka studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość
SKARBNIK: Monika Ferenc - studentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia
PRZEDSTAWICIEL DO SPRAW MEDIÓW I INFORMACJI: Anna Rabska - studentka studiów I stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo
PRZEDSTAWICIEL DO SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH: Monika Dżumbelak - studentka studiów I stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo
PRZEDSTAWICIEL DO SPRAW KULTURY I SPORTU: Magdalena Dyrda - studentka studiów I stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo

SAMORZĄD STUDENCKI 



PRAWA OBOWIĄZKI

przysługują
studentowi

student jest 
zobligowany do 

ich spełnienia



MOMENT NABYCIA:
Z CHWILĄ ZŁOŻENIA 

ŚLUBOWANIA



Ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

Regulamin studiów

Szczegółowe przepisy określone
w ramach jednostek uczelni

ŹRÓDŁA



Jednostka organizacyjna publiczna lub niepubliczna.

Działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prowadzi kształcenie na co najmniej jednym
kierunku studiów.

Organami uczelni są rektor, senat, a także rada
uczelni w przypadku uczelni publicznej.

CZYM JEST UCZELNIA?



Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego
stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich;

Prowadzenie działalności naukowej;

Prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych
lub innych formach kształcenia.

GŁÓWNYMI ZADANIAMI 
UCZELNI SĄ M. IN.:



Rektor: dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. Uczelni
Prorektor ds. studenckich i kształcenia: dr Maria Zięba
Prorektor ds. współpracy i projektów: dr Bianka Godlewska-Dzioboń
Prorektor ds. nauki i rozwoju: dr Krzysztof Waśkowski
Kanclerz: mgr Andrzej Sasuła
Dyrektor Departamentu Finansowego: mgr Małgorzata Maciaś

INFORMACJE O UCZELNI 



Dyrektor Instytutu Technicznego: mgr inż. arch. Agata Bentkowska
Dyrektor Instytutu Medycznego: dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Zdrowia: dr Piotr Kurzeja
Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego: dr Małgorzata Wesołowska
Dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych: dr Paweł Zamora

INFORMACJE O UCZELNI 



Wykład – zajęcia prowadzone z udziałem
nauczyciela akademickiego albo w formie online.

Ćwiczenia – zajęcia realizowane w celu
przygotowania do egzaminu oraz rozwinięcia treści
wykładowej, powinny uwzględniać elementy
praktyczne.

Laboratorium – zajęcia mające na celu rozwój
umiejętności z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzętu lub oprogramowania.

FORMY ZAJĘĆ

Warsztat – zajęcia mające na celu wykształcenie
konkretnych umiejętności praktycznych.

Seminarium – zajęcia przygotowujące do
napisania pracy dyplomowej.

Lektorat – zajęcia skierowane na naukę języka
obcego.



Krótkookresowa weryfikacja uzyskiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych podczas prowadzonych zajęć (np. odpowiedź ustna, test, kolokwium).

Weryfikacja uzyskiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
w ramach danego przedmiotu, etapu studiów lub całych studiów (np. egzamin
ustny, egzamin pisemny, realizacja projektu).

FORMY WERYFIKACJI



OBOWIĄZKI

Postępowanie zgodnie z treścią
ślubowania oraz przepisami
obowiązującymi w Uczelni.



OBOWIĄZKI

Uczestnictwo w zajęciach
i spełnianie wymagań zgodnie
z regulaminem i programem
studiów.

Przystępowanie do egzaminów.

Odbywanie praktyk 
zawodowych.



Student jest zobowiązany do:
1) postępowania zgodnego z treścią złożonego ślubowania i niniejszym regulaminem
studiów;
2) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
3) szacunku dla organów i pracowników Uczelni;
4) przestrzegania zasad współżycia w społeczności akademickiej;
5) dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni;
6) szanowania mienia Uczelni;
7) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych;
8) uzgadniania z prowadzącymi zajęcia sposobu, zakresu i terminu wyrównywania
zaległości, powstałych w wyniku absencji;
9) składania egzaminów i zaliczania zajęć w ustalonych terminach oraz spełniania innych wymagań przewidzianych w programie studiów;
10) odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
11) terminowego przedkładania wymaganych przez Uczelnię dokumentów związanych z kształceniem;
12) powiadamiania w formie pisemnej opatrzonej podpisem własnoręcznym lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym o rezygnacji ze studiów;
13) bieżącego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Uczelni oraz w systemie teleinformatycznym
Uczelni, w tym przesyłanych na indywidualny uczelniany adres e-mailowy studenta;
14) pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, danych teleadresowych,
a także o zmianie warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość świadczeń dla studentów; skutki zaniechania
wykonania tego obowiązku obciążać będą studenta;
15) terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne wskazane w ustawie, na zasadach
i w wysokości określonych w odrębnych przepisach.

OBOWIĄZKI STUDENTA



PRAWA

Punkty ECTS;

Indywidualna organizacja studiów;

Usprawiedliwienia i urlopy;

Zmiany i przeniesienia w ramach kierunków studiów;

Egzamin komisyjny;

Powtarzanie zajęć;

Ocena procesu dydaktycznego.



Miara nakładu pracy studenta niezbędnego
do uzyskania efektów uczenia się.

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy
studenta, zarówno w ramach godzin z bezpośrednim
udziałem nauczycieli, jak i pracy samodzielnej.

Wynika z procesu bolońskiego, umożliwia nam, m.in.
uczestnictwo w procesie wymiany międzynarodowej.

PRZENOSZENIE I UZNAWANIE 
PUNKTÓW ECTS 

PRAWA



Erasmus+;

Programy wymiany akademickiejPRAWA



Indywidualna organizacja studiów, o której mowa w ust. 1, może zostać
przyznana studentom, którzy:
1) są osobami niepełnosprawnymi lub mają przewlekłe problemy zdrowotne;
2) znajdują się w trudnej sytuacji życiowej utrudniającej systematyczne
uczestniczenie w zajęciach;
3) są rodzicami lub studentkami będącymi w ciąży;
4) studiują na dwóch lub więcej kierunkach studiów w Uczelni lub uzupełniają
znaczne różnice programowe;
5) studiują w Uczelni w ramach programu międzynarodowej mobilności
edukacyjnej;
6) są czynnymi zawodnikami sportowymi i uczestniczą
w reprezentacjach sportowych minimum na poziomie krajowym;
7) z powodu nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych wystąpieniem
epidemii lub innych kataklizmów i klęsk żywiołowych zagrażających życiu
i zdrowiu nie mogą w pełni uczestniczyć w zajęciach.

ODBYWANIE STUDIÓW WEDŁUG 
INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW

PRAWA



1) zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiowanym kierunku studiów;
2) udziału w zajęciach dydaktycznych oraz przystępowania do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w programie studiów;
3) rozwijania własnych zainteresowań, korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony prowadzących zajęcia;
4) dostępu do obowiązujących w Uczelni przepisów, programów studiów, w tym sylabusów;
5) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich oraz uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni;
6) otrzymywania nagród i wyróżnień;
7) przenoszenia i uznawania punktów ECTS na zasadach określonych w niniejszym regulaminie studiów;
8) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym regulaminie studiów;
9) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach na zasadach określonych w niniejszym regulaminie studiów;
10) urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przyznawanych

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie studiów;
11) zmiany Uczelni, kierunku lub formy studiów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie studiów;
12) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie studiów;
13) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na zasadach określonych w niniejszym regulaminie studiów;
14) uczestniczenia w pracach związanych z doskonaleniem jakości kształcenia na Uczelni oraz zgłaszania postulatów dotyczących procesu kształcenia i warunków

socjalnobytowych;
15) wyrażania opinii poprzez organy samorządu studenckiego we wszelkich sprawach dotyczących procesu kształcenia i studentów;
16) otrzymywania świadczeń dla studentów na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
17) korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej;
18) ochrony zdrowia i opieki lekarskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
19) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;
20) realizacji części studiów w innej uczelni, w tym również zagranicznej, na warunkach określonych w porozumieniach lub umowach zawartych przez Uczelnię;
21) dokonywania oceny prowadzących zajęcia w zakresie wypełniania przez nich obowiązków związanych z kształceniem.

PRAWA



PRAWA

RODZIC BĄDŹ STUDENTKA
W CIĄŻY – OBLIGATORYJNA ZGODA
NA INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ
STUDIÓW ORAZ URLOPY.



Student może w toku trwania studiów zgodnie z zasadami określonymi na uczelni:

Przenieść się na studia stacjonarne albo niestacjonarne;

Zmienić kierunek studiów;

Przenieść się na inną uczelnię (w tym z uczelni zagranicznej).

PRAWA
PRZENIESIENIE NA STUDIA



Egzamin komisyjny przysługuje studentowi,
uczestniczącemu w egzaminie, w przypadku
zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w
ocenie, niewłaściwego przebiegu egzaminu lub
w innych uzasadnionych przypadkach.

Miejsce na rozwiązania
w ramach danej uczelni
– w oparciu o regulamin
studiów

PRAWA
PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
KOMISYJNEGO PRZY UDZIALE
WSKAZANEGO OBSERWATORA



Student ma możliwość skorzystania z powtarzania zajęć lub wpisu warunkowego w
przypadku braku uzyskania zaliczeń z przedmiotów.

Wpis warunkowy polega na zezwoleniu na kontynuację studiów na kolejnym
semestrze studiów, pomimo niezaliczenia bieżącego semestru studiów, przy
jednoczesnym zobowiązaniu studenta do uzupełnienia wszystkich zaległości w
wyznaczonym terminie.
Student może uzyskać wpis warunkowy na kolejny semestr studiów, jeżeli nie
przekracza dopuszczalnego 12-punktowego bieżącego deficytu punktów ECTS.

PRAWA
POWTARZANIE OKREŚLONYCH ZAJĘĆ Z POWODU
NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE



stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych
zajęciach;
stwierdzenia braku postępów w nauce;
nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku
studiów w określonym terminie;
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem
studiów.

STUDENT MOŻE ZOSTAĆ
SKREŚLONY Z LISTY
STUDENTÓW W PRZYPADKU:



Niepodjęcia studiów;

Rezygnacji ze studiów;

Niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

Ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

STUDENT MUSI ZOSTAĆ SKREŚLONY 
Z LISTY STUDENTÓW W PRZYPADKU:



niepodjęcia studiów;
rezygnacji ze studiów;
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

STUDENT MUSI ZOSTAĆ SKREŚLONY 
Z LISTY STUDENTÓW W PRZYPADKU:



Stypendium socjalne;

Stypendium dla osób niepełnosprawnych;

Zapomogę;

Stypendium rektora;

Stypendium finansowane przez jednostkę
samorządu terytorialnego;

Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie
finansowane przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz inne podmioty zewnętrzne.

STUDENT MA PRAWO 
DO UBIEGANIA SIĘ O:



Student kształcący się równocześnie
na kilku kierunkach studiów może
otrzymywać świadczenia tylko na jednym
z nich.

Świadczenia przysługują nie dłużej niż przez
okres 6 lat.

Absolwent studiów I stopnia nie może
ubiegać się o stypendium na innych
studiach I stopnia, a absolwent studiów
II stopnia nie może ubiegać się
o stypendium na żadnym kierunku studiów.

ZASADY 
PRZYZNAWANIA 
ŚWIADCZEŃ 
DLA STUDENTÓW



Wysokość świadczeń w tym sposób
ich ustalania.

Szczegółowe kryteria i tryb
przyznawania świadczeń.

Sposób dokumentowania sytuacji
materialnej studenta.

Tryb powoływania oraz skład komisji
stypendialnej i odwoławczej komisji
stypendialnej.

ZASADY PRZYZNAWANIA 
ŚWIADCZEŃ 
DLA STUDENTÓW

CO OKREŚLA 
REGULAMIN 
ŚWIADCZEŃ?



Może otrzymać student znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej.

Rektor w porozumieniu z samorządem
studenckim ustala wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się
o stypendium socjalne.

Wymagane jest zaświadczenie
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta i jego
rodziny.

Szczegółowe zasady określania progu
wskazują art. 87 i art. 88 Ustawy.

STUDENT MA PRAWO DO
UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM SOCJALNE



W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.

Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być m.in.: pełne sieroctwo, przebywanie w pieczy
zastępczej studenta, ciężka choroba studenta.

STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM SOCJALNE



Może otrzymać:

Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Student posiadający orzeczenie od ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do
samodzielnej egzystencji, częściowej niezdolności do pracy.

STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Zapomogę może otrzymać student,
który znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji życiowej.

Zapomogę można uzyskać
maksymalnie 2 razy w roku
akademickim.

Miejsce na rozwiązania w ramach danej uczelni –
szczegółowe zasady przyznawania zapomogi
w ramach Uczelni, które określa regulamin
świadczeń.

STUDENT MA PRAWO 
DO UBIEGANIA SIĘ O:

ZAPOMOGĘ



Przykłady sytuacji, w których student może
ubiegać się o zapomogę:

nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub
członka rodziny;

ciężką chorobą studenta lub członka
rodziny;

śmiercią członka rodziny studenta;
innym zdarzeniem, powodującym

przejściową trudną sytuację życiową studenta.

STUDENT MA PRAWO 
DO UBIEGANIA SIĘ O:

ZAPOMOGĘ



Przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na
określonym kierunku studiów.

Stypendium rektora może otrzymać student, który
uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie
krajowym.

STUDENT MA PRAWO DO 
UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM REKTORA



Może otrzymać student, który jest:

Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub
finalistą olimpiady stopnia centralnego;

Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego
o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

STUDENT MA PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O:
STYPENDIUM REKTORA PO PRZYJĘCIU NA PIERWSZY ROK 
STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO



Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa:

Rodzaj stypendium;

Kryteria i sposób przyznawania stypendium;

Maksymalną wysokość stypendium,
o którą może ubiegać się student;

Warunki wypłacania stypendium.

STUDENT MA PRAWO  DO 
UBIEGANIA SIĘ O:
STYPENDIUM FINANSOWANE 
PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO



Zasady przyznawania powyższych
stypendiów zatwierdza Minister.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM ZA WYNIKI
W NAUCE LUB W SPORCIE
FINANSOWANE PRZEZ OSOBĘ
FIZYCZNĄ LUB OSOBĘ PRAWNĄ
NIEBĘDĄCĄ PAŃSTWOWĄ ANI
SAMORZĄDOWĄ OSOBĄ
PRAWNĄ



Wniosek może złożyć osoba:

która nie ukończyła 30. roku życia;

której przeciętny miesięczny dochód na
osobę w rodzinie z roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku jest niższy lub równy
kwocie określonej przez Ministra.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do
otrzymania kredytu studenckiego w roku
akademickim 2020/2021 wynosi 3000 zł.

Kredyt studencki jest udzielany przez bank lub
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Kredyt studencki nie jest kredytem konsumenckim.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

KREDYT STUDENCKI



Jest udzielany na okres studiów tylko raz,
nie dłużej niż na 6 lat.

Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki
jest udzielany raz.

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana
w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po
upływie 2 lat od ukończenia studiów,
ale jest możliwość wcześniejszej spłaty
na własny wniosek.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

KREDYT STUDENCKI



Może być umorzony:

Częściowo – w przypadku wyróżniających
wyników w nauce lub trudnej sytuacji
życiowej;

Całościowo – w przypadku trwałej utraty
zdolności do jego spłaty, śmierci, braku
możliwości dochodzenia roszczenia.

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

KREDYT STUDENCKI



Stypendium przyznaje minister na
wniosek rektora.

Stypendium jest przyznawane na rok
akademicki

STUDENT MA PRAWO  
DO UBIEGANIA SIĘ O:

STYPENDIUM MINISTRA

Stypendium można otrzymać za:

Znaczące osiągnięcia naukowe;

Znaczące osiągnięcia artystyczne
związane ze studiami;

Znaczące osiągnięcia sportowe.



50% w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji
miejskiej;

51% zniżki w opłatach za korzystanie z komunikacji PKP
do ukończenia 26. roku życia.

STUDENT MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULGI:



OPŁATY ZA USŁUGI
EDUKACYJNE

Opłaty powinny być 
niezmienne 

i opublikowane 
w Biuletynie Informacji 

Publicznej do dnia 
rozpoczęcia rekrutacji.

Dokument poświadczający 
status studenta.

Dla studenta I stopnia 
ważna do 31 października 
w roku uzyskania dyplomu 

ukończenia studiów.

LEGITYMACJA WYDANIE DYPLOMU

Student otrzymuje 
dyplom w ciągu 30 dni 

od dnia ukończenia 
studiów.

PRZYDATNE INFORMACJE



NNW – nie ma obowiązku,
ale samorządy studenckie promują
wśród studentów taką formę
zabezpieczenia.

Zdrowotne – do 26 roku życia
obowiązuje ubezpieczenie rodziców,
jeśli nie są przez nich opłacane
składki, można ubiegać się o ich
opłacenie przez Uczelnie.

PRZYDATNE INFORMACJE

UBEZPIECZENIA



INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
DLA STUDENTÓW UCZELNI

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu oferuje
możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Centrum działa przy
Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu św. Jana Pawła II w Nowym Targu .
Centrum oferuje bezpłatne i bez skierowania konsultacje dla osób w kryzysie, lęku,
osób z grupy ryzyka, samotnych oraz wszystkich tych, którym ciężko poradzić sobie z
aktualną sytuacją.
W celu kontaktu należy zadzwonić pod numer telefonu: 18 26 33 181 lub 690 536 719,
gdzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00 dyżurują psycholodzy /
psychoterapeuci, którzy udzielają pomocy i wsparcia.
Link do strony Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego:
https://sczp.med.pl/sczp-nowy-targ-dla-doroslych/

https://sczp.med.pl/sczp-nowy-targ-dla-doroslych/


www.wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl



Witam, pozdrawiam - niewskazane

Szanowny Panie/Pani + tytuł…
i przecinek,

Z poważaniem (bez przecinka)
XYZ

E-MAIL



Odpowiedni strój

Rozmowy na wykładzie

Jedzenie na zajęciach

Wyciszenie telefonu

Niespóźnianie się



Ogólnopolski organ wybierany przez Parlament Studentów RP;

Odpowiedzialny za przestrzeganie studenckich praw i obowiązków;

Kontakt: www.helpdesk.psrp.org.pl 

RZECZNIK PRAW STUDENTA 
– REPREZENTANT STUDENTÓW

Dowiedz się więcej o swoich prawach: www.prawastudenta.edu.pl



Miejsce na dodatkowe informacje od lokalnego samorządu np. koła naukowe, organizacje studenckie,
wydarzenia kulturalne.

RZECZNIK PRAW STUDENTA 
– REPREZENTANT STUDENTÓW

RZECZNIKIEM PRAW STUDENTÓW PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI 
ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU jest Pani Ewelina Kułach - studentka studiów I 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Kontakt:

e-mail: rzecznik.studentow@ppuz.edu.pl

mailto:rzecznik.studentow@ppuz.edu.pl


Adres e-mail: 
sekretariat@psrp.org.pl

SEKRETARIAT
Parlamentu Studentów RP



Samorząd Studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni 
Zawodowej w Nowym Targu 

Adres e-mail: 
e-mail: samorzad@ppwsz.edu.pl;
https://www.facebook.com/samorzadppuz

mailto:samorz%C4%85d@ppwsz.edu.pl
https://www.facebook.com/samorzadppuz

