
 
 

 
Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które zostały zadane na webinarze zorganizowanym 
w ramach pierwszych zajęć dla studentów I roku studiów niestacjonarnych, który odbył się 
26.09.2020 r. o godz. 10:00. 
 
 
Czy w przypadku problemów z łącznością internetową, wykłady będą nagrywane, aby w 
chwili odzyskania łączności internetowej można było powrócić do wykładu?  
Wykłady mogę być nagrywane, ale prowadzący je nauczyciel akademicki może odmówić 
nagrania - kwestia praw autorskich 
 
 
 
Czy będzie wykaz potrzebnych nam podręczników?  
Każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest przedstawić wykaz literatury obowiązkowej i 
uzupełniającej 
 
 
 
Dzień dobry, pytanie dotyczące zajęć w piątek na studiach niestacjonarnych, czy one są 
obowiązkowe? Bardzo dużo osób pracuje tego dnia i nie będzie mogło być na zajęciach. W 
terminarzu zjazdów są wymienione tylko weekendy tj. sobota, niedziela.  
To są zajęcia zdalne, wyłącznie na I roku; 2 przedmioty po 8 h każdy. Na ostatnim roku są to 
seminaria. 
 
 
 
Czy na chwilę obecną dalej będziemy uczyć się zdalnie czy raczej normalnie 
przychodzić/dojeżdżać na zajęcia w uczelni?  
Przyjęliśmy założenie, że funkcjonujemy w sposób określony zarządzeniem Rektora nr 
24/2020 oraz zarządzeniem Dziekana nr 35/2020 (określającym zajęcia tradycyjne). Są 
możliwe minimalne korekty (informacja 01.10.2020 r.);Nie chcemy niczego zmieniać, chyba 
że będzie to wymuszone przepisami prawa. 
 
 
 
Kiedy I rok studiów zaocznych kierunku zarządzanie menager sprzedaży ma zajęcia w 
budynku uczelni? 
Taka informacja znajduje się w Zarządzeniu Dziekana nr 35/2020 oraz w Extranecie w 
planach Excel - zajęcia zaznaczone na żółto z odpowiednią informacją i „Moim planie” z 
uwagą zajęcia stacjonarne - na uczelni. 
 
 



 
 

 
 
Kiedy poznamy obsadę zajęć (zakładka 'obsada' w intranecie jest pusta, a plan w Excelu nie 
zawiera takich informacji)? 
Obsada wyświetla się w Excelu w „Moim planie” przy zajęciach, można również skorzystać z 
wyszukiwarki wykładowcy. 
 
 
Czy piątki zaznaczone w planie w Extranecie na studia niestacjonarne I stopnia są 
obowiązkowe czy nie dotyczą tych studentów? 
Zajęcia piątkowe wynikają z planu studiów i kończą się zaliczeniem, zatem są obowiązkowe. 
 
 
Proszę o informację, jak przewidują Państwo rozwiązanie problemu zapisów na studia 
przez studentów, którym do chwili obecnej nie zostały przypisane nowe albumy, jak 
również loginy do Extranetu. W związku z czym, mimo trwających zapisów na zajęcia 
studenci Ci, nie mieli możliwości zapisania się na wybrane zajęcia, a co za tym idzie zostaną 
przypisanie z automatu. Studenci Ci nie mają również dostępu do niezbędnych informacji 
dotyczących min. wspomnianych przed chwilą sposobów składania podań o stypendia itd., 
zapisów do biblioteki, nie otrzymują oni również bieżących informacji. Z góry dziękuję za 
odpowiedź. 
Zapisy do grup odbywają się poprzez system Extranet, do którego na bieżąco przesyłamy 
loginy. Osoby, które zostały przyjęte na studia w ostatnich dniach prosimy o cierpliwość. 
Wszelkie informacje organizacyjne zamieszczone są na naszej stronie internetowej w 
zakładce „Strefa studenta” -> „Dla nowych studentów”: https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-
studenta/dla-nowych-studentow. 
 
 
Zajęcia odbywają się zdalnie? Czy stacjonarnie?  
1 dzień zajęć w październiku będzie w formie tradycyjnej w murach uczelni. Zajęcia te są 
zaznaczone na żółto w planie zajęć dostępnym w Extranecie w zakładce „Plan zajęć” -> 
„Plany na semestr”. 
 
 
Jak otrzymać login do e-dziekanatu czy po przeniesieniu z WSF jest ten sam login i hasło? 
Login i hasło do Extranetu otrzymał Pan/Pani mailem. 
 
 
Dzień dobry. Jestem studentką WSF i będę kontynuowała 6 semestr na WSB. Jak można 
wybrać promotora? 
Prosimy o kontakt z Dziekanatem w tej sprawie. 
 
 

https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/dla-nowych-studentow
https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/dla-nowych-studentow


 
 

 
 
Kiedy i jak możemy odebrać legitymacje studenckie?  
Legitymacje można odbierać w Dziekanacie Studiów I Stopnia lub Dziekanacie Studiów 
Magisterskich od 01.10.2020 w każdym dniu tygodnia, w godzinach 09.00 - 14.00. 
 
 
Kiedy grupy dla Filologii będą widoczne? Na ten moment pokazuje się puste okno. 
Przypisanie do grupy można sprawdzić w Extranecie w zakładce „Mój profil” -> „Moje dane” -
> „Grupy, do których należysz”. 
 
 
Plan zajęć i informacje o przypisaniu do poszczególnych grup nie jest widoczne, 
przynajmniej u mnie. Proszę o bardziej szczegółowe instrukcje, jak można to sprawdzić. 
Plan zajęć dostępny jest w Extranecie w zakładce: „Plan zajęć” -> „Plany na semestr” lub 
„Plan zajęć” -> „Mój plan”. Przypisanie do grupy można sprawdzić w Extranecie w zakładce: 
„Mój profil” -> „Moje dane” -> „Grupy, do których należysz”. Informacja z kim będą 
prowadzone zajęcia pojawi się w Extranecie w zakładce „Plany zajęć” -> „Mój plan” 
najpóźniej na 2 dni przed zajęciami. 
 
 
Na moim koncie nie ma możliwości zapisania się do grup Filologia Germańska - czy to 
zapisanie będzie automatyczne? 
Studenci formy stacjonarnej zostali przypisani administracyjnie (przypisanie do grupy można 
sprawdzić w Extranecie w zakładce: „Mój profil” -> „Moje dane” -> „Grupy, do których 
należysz”. Dla formy niestacjonarnej zostały uruchomione zapisy. Na studiach II stopnia na 
kierunku Filologia germańska jest jedna grupa i studenci zostali zapisani automatycznie. 
 
 
Jak wygląda sytuacja z przedłużeniem legitymacji? 
Legitymacje wydawane od 01.10.2020 r. są już przedłużone i mają ważność do końca marca 
2021 r. Informację na temat przedłużania legitymacji na następny rok będą podane w 
odpowiednim terminie. 
 

 
Wydaje mi się, że została pominięta kwestia dot. ubezpieczenia NNW. Czy mogłabym 
prosić o wytłumaczenie co to jest? 
Ubezpieczenie NNW – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Szczegóły dot. 
Ubezpieczenia NNW dostępne są w Extranecie w zakładce: Dziekanat i Dziekanat/tablica 
ogłoszeń. 
 

 
 



 
 

 
 
Od 24.09 wchodzę na zapisy do grupy i jest napisane ze zapisy nie są prowadzone. 
Niektórzy studenci zostali przypisani administracyjnie (przypisanie do grupy można 
sprawdzić w Extranecie w zakładce: „Mój profil” -> „Moje dane” -> „Grupy, do których 
należysz”. Dla pozostałych zapisy trwają. 
 
 
Nie deklarowałam przy zapisie na uczelnię dodatkowego języka. Czy na studiach zaocznych 
Fil. Germańska będzie język do wyboru czy będzie narzucony? 
Do wyboru będzie język angielski lub język hiszpański. 
 
 
Zapisałam się do konkretnej grupy na I roku studiów niestacjonarnych - zarządzanie. 
Nadal nie widzę planu zajęć. Co muszę zrobić? 
Plany zajęć dostępne są w Extranecie w zakładce „Plan zajęć” -> „Plany na semestr”. Plan 
zajęć w zakładce „Mój plan” pojawi się na 2 dni przed zajęciami. 
 
 
Jak długo należy czekać na zmianę rat? 
Raty są zmieniane na bieżąco 
 
 
Czyli jak mam pod saldo wpisaną sumę, to znaczy, że jestem do przodu z płatnością? 
Jeśli saldo jest ze znakiem “–” to znaczy, że płatność jest już po terminie i jest to zaległość. 
Jeśli w saldzie nie ma znaku “–” to znaczy, że zaksięgowana jest już wpłata, którą uiściłeś 
przed terminem płatności i do dnia wymagalności będzie widniała jako nadpłata. Np. Jeśli 
wpłaciłeś czesne 26.09.2020 r. a termin wymagalności jest do 30.09.2020 r. to do 30.09.2020 
r. w saldzie będziesz widział nadpłatę, która zniknie 30.09.2020 r. 
 
 
 
Jeżeli np. ktoś składa 2 wnioski i nie napisał DOFS ani BON to będzie jakiś problem? 
Nie jest to problem, tylko jeśli składa się dwa różne wnioski to powinieneś mieć 
potwierdzenia nadania dwóch listów. W takim wypadku będziesz miał tylko jedno 
potwierdzenie. 
 
 
Czy w aplikacji przez sklep Play "MojaWSB" znajduje się wszystko co na stronie 
internetowej "Extranet"? 
Jeśli chodzi o płatności to informacje z aplikacji pokrywają się z Extranetem. 
 
 



 
 

 
Czy podręczniki na studia będą dostępne w bibliotece, czy może trzeba je będzie kupić? 
Biblioteka zapewnia dostęp do podstawowej literatury, a informacje o wszystkich zbiorach 
można znaleźć w internetowym katalogu biblioteki. 
 
 
Jakiego maila podać do dostępu do biblioteki? prywatnego czy tego którego otrzymałem z 
uczelni? 
Prosimy podać taki adres mailowy, z którego będziecie Państwo korzystać, ponieważ spora 
część komunikacji Biblioteki z Użytkownikami odbywa się poprzez email. Prosimy też 
pamiętać o aktualizacji swojego adresu mailowego. 
 
 
Czy program Erasmus+ obowiązuję też na studiach niestacjonarnych? 
Tak, studenci każdego trybu mają jednakowe szanse udziału w Programie Erasmus +.  
 
 
Czy w ramach programu Erasmus uczniowie na wydziale filologii norweskiej mogą 
wyjechać do Norwegii?  
Tak, ale wyjazd zależy od tego czy Wyższa Szkoła Filologiczna miała wcześniej podpisaną 
umowę o współpracy z uczelnią z Norwegii oraz czy umowa będzie przedłużona.  
 
 
Czy studenci wyjeżdzający do krajów ERASMUS+ otrzymają mieszkanie sponsorowane? 
Studenci otrzymują grant na wyjazd, z którego powinni pokryć takie koszty jak: 
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd. Uczelnia nie organizuje miejsc 
zakwaterowania, student sam decyduje, gdzie będzie mieszkał. Stawki grantu na 1 miesiąc 
wynoszą w zależności od kraju wyjazdu / 520; 500; 450 euro.  
 
 
 
Czy praktyki dotyczą także kierunku filologia norweska? 
Tak, na praktyki mogą wyjechać studenci wszystkich kierunków.  
 
 
Czy można starać się o odbycie praktyk już na pierwszym roku studiów niestacjonarnych 1 
stopnia? 
Jeśli student chciałby ubiegać się o zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie 
doświadczenia zawodowego, to jest taka możliwość już od 1 roku studiów na wszystkich 
typach studiów. Natomiast jeśli chciałby odbyć praktyki, to zalecamy ich realizację od 2 roku. 
Wszystkie dokumenty są dostępne w Extranecie w „Praktyki studenckie” -> „ABC praktyk 
zawodowych”.  
 

http://prolib.wsb.wroclaw.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?R=1&IDBibl=154&ID1=KIOMLLNLNMKEGJKRKON&ln=pl


 
 

 
Dzień dobry, co w sytuacji, gdy ktoś nie pracuje w zawodzie, a pracuje na pełen etat? 
W takiej sytuacji istnieje możliwość ubiegania się o zaliczenie praktyk zawodowych 
częściowo. Jednak najpierw zachęcamy do kontaktu z Biurem Karier, aby ustalić zgodność 
zakresu obowiązków z kierunkiem. 
 
 
Witam, jak wygląda sprawa praktyk na studiach niestacjonarnych? Nie każdy może 
zrezygnować z pracy na 8 tygodni. Czy można praktyki odbyć za granicą i jak wygląda 
wtedy zaliczenie? 
Każdy student ma możliwość ubiegania się o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie 
doświadczenia zawodowego. Wszystkie dokumenty są dostępne w Extranecie w „Praktyki 
studenckie” -> „ABC praktyk zawodowych”. Biuro Karier organizuje praktyki tylko na terenie 
Polski.  
 
 
Czy praktyki dla studentów studiów magisterskich (niestacjonarne) mogą zostać zaliczone 
na podstawie byłej pracy? Czy musi być to aktualne zatrudnienie? 
Tak, student może ubiegać się o zaliczenia praktyk na podstawie obecnego lub byłego 
zatrudnienia, stażu lub działalności gospodarczej.  
 
 
Praktyki w większości szkół w Polsce są od marca niemożliwe do realizacji ze względu na 
pandemię i ograniczenia epidemiologiczne. Proszę, aby uczelnia przyjrzała się tej kwestii. 
Dotyczy to specjalizacji nauczycielskiej. 
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tę kwestię. Aktualnie uczelnia oczekuje na wytyczne 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.  
 


