STUDIA STACJONARNE
Witamy!
Miło nam powitać Panią/Pana w gronie studentów Wydziału Technologii
Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jednocześnie zwracamy się z prośbą
o
dopełnienie
następujących
formalności
przed
rozpoczęciem
semestru
tj. przed dniem 1 października 2017 r.:
 Sprawdzić czy wszystkie dane w ERK są uzupełnione i zatwierdzone (ewentualnie uzupełnić drugą
część danych osobowych w systemie ERK)
 Uiścić
opłatę
za
wydanie
legitymacji
w
wysokości
17
zł
na
konto
numer
38 1060 0135 1100 0009 9990 0702

Aby dopełnić dalszą część formalności konieczne będzie zalogowanie się do systemu
USOSweb na stronie internetowej: www.usosweb.ur.krakow.pl. Danymi do logowania są
numer PESEL służący jako login oraz hasło, które zostanie państwu przesłane na podany
podczas rejestracji w systemie ERK adres e-mail. O możliwość zalogowania poinformujemy w
komunikacie na stronie internetowej wydziału (www.wtz.urk.krakow.pl) lub na profilu
Wydziału na Facebooku (www.facebook.com/wtzurkrk).
 Należy zarejestrować się na zajęcia z W-F (2 żetony). Rejestracji dokonujemy na stronie
https://ul.ur.krakow.pl/ (dane logowania takie same jak na USOSweb) w zakładce REJSTRACJA
(w koszyku na stronie WWW powinny być widoczne przyznane 2 żetony wirtualne konieczne do
dokonania rejestracji).
 Dodatkowo w dniach od 29 września do 2 października będzie trwała rejestracja na elektywy
humanistyczne. Każdy student zobowiązany jest do rejestracji na jeden wybrany elektyw poprzez
stronę USOSweb.
 Harmonogram zajęć dostępny będzie w ostatnim tygodniu września na stronie internetowej
wydziału: www.wtz.ur.krakow.pl. Przynależność do grup zajęciowych na poszczególne przedmioty
należy sprawdzić w USOSweb w zakładce Grupy zajęciowe.

PO UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO
ZAPRASZAMY DO DZIEKANATU PO ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Warunkiem jej otrzymania jest obowiązkowe dopełnienie powyższych formalności, obecność na
szkoleniu BHP po inauguracji roku akademickiego oraz dostarczenie do Dziekanatu najpóźniej w dniu
odbioru legitymacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednim
pracownikiem dziekanatu:
 Małgorzata Kłapyta
 Technologia żywności i żywienie człowieka – II stopień;
 Jakość i bezpieczeństwo Żywności – II stopień;

 mgr. inż. Katarzyna Tekieli
 Towaroznawstwo – I stopień;
 Dietetyka – I i II stopień
 Browarnictwo i słodownictwo – I stopień

 mgr. inż. Agnieszka Berdychowska
 Jakość i bezpieczeństwo żywności – I stopień;
 Technologia Żywności i Żywienie człowieka – I stopień – specjalności: Żywienie człowieka, Bioinżynieria
i bioprocesy

 mgr. inż. Agata Guzik
 Technologia Żywności i Żywienie człowieka – I stopień – specjalność: Technologia Żywności

 mgr inż. Andrzej Buczek (tel. 12 662 47 52, e-mail: a.buczek@ur.krakow.pl)
 Koordynator ds. USOS oraz USOSweb

Tel. /12/ 662 47 48 lub 662 47 49; e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl

STUDIA STACJONARNE
Informacja o formach pomocy materialnej
Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się o różne formy pomocy
materialnej. Są to przed wszystkim:
 Miejsce w Domu Studenckim;
 Stypendium socjalne;
 Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim
lub innym obiekcie;
 Zapomoga (jednorazowa);
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (laureaci lub finaliści olimpiad zgodnych
z obszarem wiedzy do którego podporządkowany jest kierunek studiów na poziomie
co najmniej ogólnopolskim).
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych form pomocy materialnej znajdują
się
w
Regulaminie
Pomocy
Materialnej
na
stronie
internetowej:
www.pomocmaterialna.urk.krakow.pl
Informacje o aktualnych terminach składania i rozpatrywania wniosków będzie można
znaleźć na stronie głównej USOSweb oraz na stronie wydziałowej.
Jednakże osoby, które będą chciały skorzystać z którejkolwiek form pomocy proszone
są o wcześniejsze skompletowanie wymaganych załączników.
Do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Do pozostałych wyżej wymienionych form pomocy materialnej:
 kserokopie zaświadczeń o dochodach z właściwego Urzędu Skarbowego za rok
podatkowy 2016 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (bez względu na to czy
wykazywały dochód czy nie);
 kserokopie zaświadczeń o zapłaconych składkach zdrowotnych odpowiednio z ZUS lub
KRUS za rok podatkowy 2016 dla członków rodziny, które wykazały dochód w Urzędzie
Skarbowym.
 zaświadczenia ze szkół/uczelni dla rodzeństwa szkolnego lub kserokopia aktu
urodzenia dla rodzeństwa w wieku przedszkolnym.
 kserokopie zaświadczeń o posiadanych gruntach z Urzędu Gminy.
W dniu składania wniosku o którąkolwiek z pomocy materialnych należy posiadać przy sobie
oryginały wszystkich załączanych do wniosku kserokopii, celem potwierdzenia zgodności z
oryginałem przez pracownika dziekanatu.
W przypadku indywidualnej sytuacji rodzinnej prosimy wszystkie pytania kierować do
pracownika dziekanatu mgr inż. Katarzyny Tekieli pod numer tel. /12/ 662 47 48 lub
mail: k.tekieli@ur.krakow.p

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP
Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia:
29.09.2017r. godz. 12:15 – 15:15
– kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
specjalność: Żywienie Człowieka, Bioinżynieria i Bioprocesy
– kierunek: Dietetyka
– kierunek: Jakość i bezpieczeństwo żywności
29.09.2017r. godz. 15:30 – 18:30
– kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
specjalność: Technologia Żywności
– kierunek: Browarnictwo i Słodownictwo

