Jak rozpocząć naukę w
nowym roku akademickim
2020/2021
Ważne informacje w pigułce

Ważne pojęcia
Rektorat
Miejsce urzędowania władz
uczelni i administracji.
Sekretariat
W każdym Instytucie działa
sekretariat dostępny dla
studentów danego kierunku, w
którym można otrzymać
informacje dotyczące większości
spraw.
ECTS
Wartość każdego przedmiotu
jest określana w punktach ECTS.
Aby zaliczyć kolejny etap
studiów, każdy student –
zgodnie ze swoim programem
studiów – jest zobowiązany do
zdobycia ustalonej liczby
punktów ECTS.
E-LEARNING
Dzięki tej platformie możesz
przesłać wykonane zdania,
proejkty, zaliczenia, a także
czerpać wiedzę z
zamieszczonych wykładów bądź
ćwiczeń. System komunikacji
prowadzącego ze studentami.
e-learning.kpu.krosno.pl

USOS
To system do obsługi studentów.
Konto ma w nim każdy student.
Dzięki niemu można np.
sprawdzić oceny z
poszczególnych przedmiotów
albo zapisać się na zajęcia. Można
sprawdzić infomację o uzyskanym
stypendium.
usos.kpu.krosno.pl
WIFI
Na każdym kampusie uczelni
dostępny jest darmowy dostęp
do sieci WIFI. Umożliwia to
studentom szybki dostęp do
Internetu. Hasło do wifi dostępne
na portierni każdego Kampusu.
WF
Na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia zajęcia z
wychowania fizycznego są
obowiązkowe. Wszystkie zajęcia
realizowane są w terenie.
Lektoraty
Lektoraty – zajęcia z języka
obcego. Osoby rejestrujące się
po raz pierwszy na zajęcia z
języka obcego, muszą rozwiązać
test poziomujący. Lektorat języka
obcego kończy się egzaminem na
poziomie B2, a studenci zgodnie z
obowiązującymi przepisami
muszą ten poziom osiągnąć.

Daty, które trzeba zapamiętać
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2020 - 21.02.2021
Przerwa świąteczna 23.12.2020 - 06.01 2021
Sesja zimowa 30.01.2021 - 12.02 2021
Sesja poprawkowa 13.02.2021 - 19.02 2021
SEMESTR LETNI 22.02.2021 - 30.09.2021
Przerwa świąteczna 01-06.04.2021
Sesja letnia 15-27.06.2021
WAKACJE 28.06.2021 - 30.09.2021
Sesja poprawkowa 01-15.09.2021

Bez spiny, są
drugie terminy!

Stypendia
Studenci mogą ubiegać się o stypendia: socjalne, dla osób z
niepełnosprawnościami oraz rektora, a także stypendium Pigonia.
Można się również starać o zapomogę – stypendium dla studenta,
który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Wniosek o ich
przyznanie trzeba składać samodzielnie.
STYPENDIUM SOCJALNE
Przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu.
Student mieszkający w akademiku lub wynajmowanym mieszkaniu
może też otrzymywać stypendium socjalne. Wysokość stypendium
w roku 2019/2020 wynosiła 650 - 1350 zł
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu. Stawka
dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności
osoby, która się o nie ubiega. Wysokość stypendium w roku
2019/2020 wynosiła 600, 950, 1300
STYPENDIUM REKTORA
Może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku
akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wysokość
stypendium w roku 2019/2020 wynosiła 800 - 1100 zł
STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PIGONIA
Stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce.
ZAPOMOGA
Jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na
wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej.
Szczegóły na stronie internetowej:
kpu.krosno.pl/stypendia

Wsparcie
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych BON
Jednostka, która realizuje szereg zadań związanych ze stwarzaniem
studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do
pełnego udziału w procesie kształcenia. Mimo, że biuro jest bardzo
„młodą” jednostką, to stara się działać bardzo prężnie i robić jak
najwięcej dla studentów niepełnosprawnych.
kpu.krosno.pl/bon/
Biuro Karier
Wspiera studentów oraz absolwentów w planowaniu kariery
zawodowej.
Oferuje:
• aktualną bazę ofert pracy, praktyk i staży
• konsultacje CV i listu motywacyjnego
• doradztwo zawodowe, w tym indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym
• testy predyspozycji zawodowych
• warsztaty i szkolenia
• spotkania z pracodawcami
• aktualne informacje dotyczące rynku pracy
• targi pracy
kpu.krosno.pl/bk
Akademickie Centrum Wsparcia
Pomoc osobom doświadczającym różnorodnych problemów, np.
trudności w nauce, kryzysowych sytuacji życiowych, zmagającym się z
lękiem, obniżonym nastrojem, czy też zaniepokojonym pandemią.
kpu.krosno.pl/acw

Fani Języków Obcych
Erasmus
To program unijny, który umożliwia
studentom naukę za granicą. W
programie uczestniczy ponad 70
uczelni. Dzięki Erasmusowi masz
okazję nie tylko uczyć się w innym
kraju, ale także poznać jego kulturę,
nauczyć się nowych języków oraz
oczywiście poznać wspaniałych ludzi.
kpu.krosno.pl/iro
Academia Kursy Języków Obcych
Oferujemy płatne kursy języków
obcych (angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, francuskiego i
rosyjskiego) na wszystkich
poziomach zaawansowania.
Przygotowujemy do egzaminów
szkolnych i międzynarodowych
Cambridge English.
kpu.krosno.pl/akjo

Wewnętrzny Ośrodek Egzaminacyjny
British Council
W swojej ofercie ma egzaminy
Cambridge Qualifications na
wszystkich poziomach zaawansowania
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Egzaminy Cambridge English należą do
najpopularniejszych i powszechnie
honorowanych a wydawane
certyfikaty uznawane są przez
uniwersytety i pracodawców na całym
świecie jako potwierdzenie
umiejętności posługiwania się
językiem angielskim.
kpu.krosno.pl/woebc
Studium Języków Obcych
Realizuje zajęcia lektoratu języka
obcego dla studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych KPU
w Krośnie.
kpu.krosno.pl/sjo

Kontakt
Studium Języków Obcych
Rynek 5,
38-400 Krosno
tel. 13-43-650-67
tel. 13-43-755-15
szkolajezykow@kpu.krosno.pl

Dział Studiów
Rynek 1, pokój nr 007
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-10
tel. 13-43-755-31
ds@kpu.krosno.pl

Biuro Prorektora ds. Rozwoju
Rynek 1, pokój nr 108
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-26
dzial.rozwoju@kpu.krosno.pl

Biuro Karier
38-400 Krosno,
ul. Rynek 1, pok. 01
tel. 13 43 755 18
biurokarier@kpu.krosno.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
38-400 Krosno
ul. Rynek 1, pok. 01
tel. 13 43 755 12
niepelnosprawni@kpu.krosno.pl

Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
Rynek 1, pokój 01
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-12
swfis@kpu.krosno.pl

Ważne!
Zdobądź numer opiekuna Twojego rocznika
Ten numer musisz znać...

Nie tylko nauka
Studenckie Koła Naukowe
Na uczelni funkcjonuje 20 Studenckich
Kół Naukowych. Poza zajęciami,
członkowie kół odbywają zajęcia w
terenie, uczestniczą w obozach naukowo
– szkoleniowych, konferencjach, kursach
i sympozjach. Realizują projekty
naukowo – badawcze, nawiązują
kontakty z przedstawicielami otoczenia
społeczno-gospodarczego, często
prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.
kpu.krosno.pl/kola-naukowe
Akademicki Związek Sportowy AZS
To studenckie stowarzyszenie sportowe
którego głównymi celami są: rozwój
kultury fizycznej, promocja zdrowego
stylu życia w atmosferze sportu i
aktywności fizycznej.
kpu.krosno.pl/azs

E-sport
Z inicjatywy studentów została
utworzona sala e-sportowa. Każda grupa
studentów może w dowolnej chwili
pobrać klucz i iść trenować/grać między
zajęciami. Jest to czas na oderwanie się
od zajęć i odstresowanie się przed
egzaminami.
kpu.krosno.pl/e-sport
Akademicka Liga KPU
Rywalizujemy w siedmiu dyscyplinach
sportowych: futsalu, siatkówce,
unihokeju, koszykówce, streetballu,
tenisie stołowym i biegach przełajowych.
Zespół Pieśni i Tańca
Zespół składa się z grupy wokalnej i
tanecznej, a tworzą go studentki i
studenci różnych kierunków i roczników.
Jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Kampusy KPU w Krośnie

Rektorat, Rynek 1

Biblioteka, Rynek 1

Kampusy KPU w Krośnie

Kampus Politechniczny
ul. Żwirki i Wigury 9a

Kampus Politechniczny
ul. J. Dmochowskiego 12

Kampusy KPU w Krośnie

Kampus Politechniczny
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20

Kampus Humanistyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 4-8

Czy wiesz że...
Czy wiesz, że…
Uczelnia po 20 latach działalności zmieniła nazwę z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na Karpacką Państwową Uczelnię w
Krośnie?
Czy wiesz, że…
Do chwili obecnej naszą uczelnię ukończyło ponad 13 500 absolwentów?
Czy wiesz, że...
Studenci mają swoich przedstawicieli w Senacie uczelni, komisjach i radach
uczelnianych, co pozwala im mieć realny wpływ na funkcjonowanie uczelni w wielu
dziedzinach?
Czy wiesz, że...
Na uczelni funkcjonuje 20 Studenckich Kół Naukowych, w których każdy student
może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu
dziedzinach?
Czy wiesz, że…
W ramach bogatego systemu pomocy dla studentów możesz otrzymać 2 435,80 zł
miesięcznie?
Czy wiesz, że...
Studenci mają możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus, dzięki któremu
część swoich studiów mogą realizować w wielu zakątkach świata? W ramach
programu Erasmus i Erasmus+ wyjechało i przyjechało do Krosna ponad 1200
studentów i pracowników z zagranicy.
Czy wiesz, że…
Powierzchnia pomieszczeń we wszystkich naszych budynkach, to ponad 24 000
m^2, czyli tyle co prawie 4 boiska piłkarskie?
Czy wiesz, że…
Mamy jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podkarpaciu? Zbiory liczą ponad
82 tys. woluminów i 6 tys. zbiorów specjalnych. Wydaliśmy na to 2 105 250,00 zł.
Czy wiesz, że…
Aby przemieścić się między naszymi najbardziej oddalonymi kampusami wystarczy
jechać cały czas DK28 - obwodnicą?
Czy wiesz, że...
Na uczelni realizowane są projekty budżetów partycypacyjnych wymyślane przez
studentów, dzięki którym powstało m.in.: salę E-sportową, centra ładowania
telefonów komórkowych, a kilka nowych projektów jest już w realizacji?

LEGENDA

Dom Studenta
ul. Słowackiego 8

Kampus Politechniczno-sportowy
ul. Wyspiańskiego 20

Rektorat
Rynek 1

FRAC

DK 28
Studium Języków
Obcych, Rynek 5
Pizza Vegas
Apteka

1. Rektorat, Rynek 1
2. Studium Języków Obcych, Rynek 5
3. Dom Studenta, ul. Słowackiego 8
4. Dom Studenta, ul. Żwirki i Wigury 9a
5. Kampus Politechniczny
ul. Żwirki i Wigury 9
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Automatyka i robotyka
6. Kampus Humanistyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 4, 6, 8
• Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
• Filologia angielska
• Międzynarodowa komunikacja językowa
• Pedagogika
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Lingwistyka stosowana
• Marketing internetowy
• Pielęgniarstwo
7. Kampus Politechniczno-sportowy
ul. Wyspiańskiego 20
• Turystyka i rekreacja
• Wychowanie fizyczne
• Zarządzanie
• Informatyka
8. Kampus Politechniczny
ul. Dmochowskiego 12
• Produkcja i bezpieczeństwo żywności
• Towaroznawstwo
• Zielarstwo
• Inżynieria środowiska
• Budownictwo
• Energetyka

Kampus Humanistyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 4, 6, 8

DK 28

Dworzec
PKP, MKS, PKS
ul. Kolejowa

Lotnisko
w Krośnie

DK 28

Dworzec
Rektorat
Kampusy
Galerie
Sklepy
Lotnisko
Resturacje
Dom
Studenta

Kampus Politechniczny
ul. Dmochowskiego 12

Zajazd
Kasztelan

McDonald's

Galeria
VIVO
Urząd
Skarbowy

Kampus Politechniczny
ul. Żwirki i Wigury 9
Dom Studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a

Biedronka

Sklep
Groszek

