
 
 

 
Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które zostały zadane na webinarze zorganizowanym 
w ramach pierwszych zajęć dla studentów I roku studiów niestacjonarnych, który odbył się 
30.09.2020 r. o godz. 10:00. 
 
 
Czy podczas zdarzeń jako oglądający trzeba wyłączać mikrofon, żeby nie było mnie słychać. 
Tak, najlepiej włączać mikrofon tylko wówczas, kiedy zabiera się głos w dyskusji. 
 
 
 
Czy dzisiejsze szkolenie z Teams również będzie nagrane? 
Tak, zostało nagrane i jest udostępnione na stronie www 
(https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/dla-nowych-studentow), odtworzenie wideo 
możliwe jest po zalogowaniu do @wsb.wroclaw.pl. 
 
 
 
Czy konto Microsoft mamy jakieś z uczelni przez organizację czy swoje?  
WSB zapewnia w swojej domenie pakiet MS 365 dla wszystkich studentów uczelni. 
 
 
 
Czy na 1 roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie używany VDI? 
Nie będzie, zajęcia będą prowadzone przez Teams. 
 
 
Co zrobić, jeżeli jeszcze nie ma dostępu do Extranetu? 
Należy poczekać na e-mail z loginem do Extranetu, który wysyłamy na adres wskazany nam 
do kontaktu. Prosimy o sprawdzenie czy mail nie trafił do folderu ze spamem. Jeśli dostępu 
nie ma prosimy o napisanie zgłoszenia na adres: admin@wsb.wroclaw.pl. Pierwszą płatność 
można dokonać na konto ogólne uczelni, podane na stronie: 
https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/dla-nowych-studentow. 
 
 
 
Czy w tytule przelewu należy wpisać swoje dane lub nr albumu? 
Tak, prosimy wpisać imię i nazwisko 
 
 
 
 
 



 
 

Mam pytanie odnośnie osób, które uczyły się na WSF a którym nie udało się oddać pracy 
licencjackiej w wyznaczonym terminie. Jak będzie wyglądać poprawa semestru? Czy 
będziemy musieli poprawiać cały semestr czy tylko seminarium? Dowiedziałam się, że 
będę musiała poprawić 6 semestr. W takim razie będę poprawiać semestr od października 
czy dopiero na następny rok tj. semestr letni? 
Odpowiedź na to pytanie wymaga bezpośredniego kontaktu z Dziekanatem i indywidualnego 
rozpatrzenia sprawy. Zapraszamy do kontaktu. 
 
 
W którym roku akademickim można brać udział w Erasmus+? 
W przypadku studentów I stopnia w programie Erasmus+ można brać udział po pierwszym 
zaliczonym semestrze natomiast w przypadku studentów II stopnia zapraszamy do kontaktu 
z Centrum Współpracy Międzynarodowej, aby ustalić zasady indywidualnie. 
 
 
Czy Biuro Karier honoruje praktyki odbywane w miejscach pracy, nie znalezionych przy 
pomocy tego Biura, tylko prywatnie przez studenta? 
Student ma możliwość organizacji praktyk samodzielnie lub za pośrednictwem Biura Karier. 
Przed rozpoczęciem praktyk (1 miesiąc) należy przesłać na adres biura scan deklaracji 
praktyk – do pobrania w Extranecie, zakładka „Praktyki studenckie” -> „ABC praktyk 
zawodowych”. 
 
 
Czy mogłaby Pani powiedzieć czy pracodawca, u którego indywidualnie byśmy sobie 
załatwili staż musi nas zgłosić do Urzędu Pracy? 
W ramach studiów każdy student ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych a nie stażu. W 
przypadku praktyk pracodawca nie zgłasza tego faktu do Urzędu Pracy. Zapraszamy do 
kontaktu z Biurem Karier: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl. 
 
 
Kiedy będzie test z poziomu języka polskiego? 
Link do testu z j. polskiego umieszczony jest w Extranecie w zakładce „Organizacja toku 
studiów” -> „j. obce”. 
 
 
Czyli jak jest się na studiach inżynierskich to nie trzeba robić testu z języka obcego? 
Na studiach inżynierskich również należy wykonać test z j. angielskiego lub niemieckiego. 
 
 
Witam, co w sytuacji, kiedy przy jednym z jutrzejszych przedmiotów nie został jeszcze 
podany kod do zajęć? 
Proszę czekać, prowadzący powinien ten kod uzupełnić. 
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Dzień dobry, mam pytanie odnośnie jutrzejszych zajęć. Jeśli mam podaną salę, w której 
odbywają się zajęcia i jednocześnie kod dostępu do zajęć to te zajęcia odbędą się w formie 
tradycyjnej czy przez internet? 
Przy każdych zajęciach wyświetla się sala, ponieważ tak jest skonstruowany system, nie 
mamy możliwości wprowadzenia zajęć bez umieszczenia ich w sali. O tym, które zajęcia 
odbywają się stacjonarnie (tradycyjnie, w murach uczelni) informuje zarządzenie Dziekana nr 
35/2020 oraz zapis w planie Excel - zajęcia zaznaczone na żółto odbywają się stacjonarnie. 
Ponad to w Extranecie w zakładce „Mój plan” na planie znajduje się komentarz, które zajęcia 
odbywają się tradycyjnie w murach uczelni. Wszystkie pozostałe zajęcia odbywają się 
zdalnie. 
 
 
Gdy w planie zajęć jest kod do Teams to znaczy, że zajęcia odbywają się online, mimo tego, 
że podana jest sala? Gdzie mamy sprawdzić czy zajęcia prowadzone są stacjonarnie lub 
online? 
Jak wyżej. 
 
 
Ile razy w tygodniu powinny być zajęcia stacjonarne? 
Terminy zajęć stacjonarnych są wskazane w zarządzeniu Dziekana nr 35/2020. 
 

 


