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Socjologia prowadzony jest w ramach Instytutu Nauk Pedagogicznych, 

y do Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Socjologia 

realizowana jest na studiach pierwszego stopnia - licencjackich oraz na studiach drugiego 

cych studiach magisterskich. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
 
W związku z epidemią COVID-19 – na terenie Uniwersytetu Opolskiego należy 
przestrzegać aktualnych obowiązujących przepisów. W budynku obowiązują 
maseczki zasłaniające usta i nos, po wejściu należy zdezynfekować dłonie oraz 
przestrzegać dystansu społecznego. Studia są realizowane w formie 
hybrydowej (część stacjonarnie i część on-line) i na bieżąco dostosowywane 
do wytycznych władz UO i GIS.  
 
Konsultacje pracowników naukowych i dydaktycznych (prowadzących zajęcia): 
www.socjologia.wns.uni.opole.pl - zakładka STUDENT (terminy dyżurów, dane kontaktowe) 
 
Dostęp do usług informatycznych – systemu USOS (usosweb.uni.opole.pl), poczty 
studenckiej (poczta.uni.opole.pl), europejskiej sieci dostępu bezprzewodowego do Internetu 
eudroam (eduroam.uni.opole.pl, czyli WiFi na uczelni i w akademikach, także w innych 
miastach uniwersyteckich) jest możliwy po zalogowaniu: nr_indeksu@student.uni.opole.pl i 
hasła, którego używaliście w systemie rekrutacyjnym. 
 

Uniwersytecki System Obsługi Studenta - USOS: 
Łukasz Masnyk (tel. +48 77 452 74 39, e-mail: lmasnyk@uni.opole.pl;  
Katarzyna Nowak (tel. +48 77 452 74 12, e-mail: katarzyna.nowak@uni.opole.pl) 

 
Strona internetowa i media społecznościowe 
● www.socjologia.wns.uni.opole.pl (plany zajęć, programy studiów, komunikaty dla 

studentów, konsultacje pracowników, informacje dot. realizowanych projektów 
badawczych i edukacyjnych, programy wymiany i inne praktyczne/ważne informacje) 

● profil na FB: Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (zachęcamy do polubienia!) 
● ważne informacje są także na stronie głównej UO www.uni.opole.pl (regulamin studiów, 

pozostałe regulacje prawne obowiązujące na uczelni, bieżące komunikaty, odniesienia 
do wszystkich jednostek na uczelni) 

● a także na stronie naszego Wydziału www.wns.uni.opole.pl 
 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego: www.bg.uni.opole.pl (katalogi online, bazy 

czasopism i książki elektroniczne) 

Dział Spraw Studentów – przyznawanie miejsc w domach studenta, stypendia socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendia rektora (po zaliczeniu I roku): 

www.dss.uni.opole.pl 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: www.bon.uni.opole.pl 

 

Samorząd Studencki: www.samorzad.uni.opole.pl, Biuro SSUO: Studenckie Centrum 

Kultury, pokój nr 18: 

● Ubezpieczenie NNW  

● Karta Starosty (dodatkowe uprawnienia, zniżki) 



Przychodnia studencka “Centrum”: w Dom Studenta Spójnik, ul. Katowicka 91-93, dyżury: 

poniedziałek-piątek 7.30-15.00, zapisy: 789 409 796 

STUDIOWANIE 

Studiowanie hybrydowe oznacza realizację zajęć stacjonarnych – tam gdzie to 

jest możliwe oraz część zajęć on-line – na platformie TEAMS i Moodle -  

Regulamin Studiów określa prawa i obowiązki studentów - www.uni.opole.pl - zakładka 

Studenci (w tej zakładce znajdziecie większość tematów/informacji, które będą wam 

niezbędne w czasie studiów) 

Kalendarz roku akademickiego 2020/21 

SEMESTR ZIMOWY 

01.10.2020 – 02.02.2021 okres zajęć dydaktycznych 

24.12.2020 – 08.01.2021 przerwa świąteczna 

03.02.2021 – 16.02.2021 zimowa sesja egzaminacyjna 

03.02.2021 egzamin z języka obcego 

17.02.2021 – 23.02.2021 zimowa sesja poprawkowa 

24.02.2021 – 28.02.2021 przerwa międzysemestralna 

 

06.10 godz. 11.00 Inauguracja Roku Akademickiego (on-line) – oraz Godziny Rektorskie 
od 10.30 do 13.30. 
 
02.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na środę. 
 
Do 01.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru 
zimowego. 

SEMESTR LETNI 

01.03.2021 – 24.06.2021 okres zajęć dydaktycznych 

01.04.2021 – 06.04.2021  przerwa świąteczna 

04.06.2021 dzień wolny od zajęć 

25.06.2021 – 08.07.2021 letnia sesja egzaminacyjna 

25.06.2021 egzamin z języka obcego 

01.09.2021 – 14.09.2021 letnia sesja poprawkowa 

01.09.2021 poprawkowy egzamin z języka obcego 

 

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy 

Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego. 

16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na czwartek. 
22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego przewidziane 
na piątek. 
23 i 24.06.2021 będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia, które będą 
wolne z powodu Piastonaliów. DO 15.09.2021 – 30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich 
decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021. 
 



Słownik: rok akademicki, semestr, program studiów, plan zajęć, formy zaliczenia: egzamin, 
zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez oceny, forma zajęć: wykład, konwersatorium, ćwiczenia, 
laboratorium/warsztat, lektorat; sesja egzaminacyjna, kursy stałe, kursy do wyboru, kursy 
ogólnouczelniane, kolokwium, konsultacje.  
 

Program studiów licencjackich na kierunku SOCJOLOGIA 

● 3 lata, 6 semestrów, tytuł zawodowy licencjata w oparciu o pracę dyplomową i egzamin 

licencjacki 

● punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów), 30 punktów w każdym semestrze 

● każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, terminy sesji, w tym sesji 

poprawkowych, znajdują się w kalendarzu akademickim 

● tzw. kursy ogólnouczelniane realizowane poza jednostką prowadzącą studia –

rozpoczynają się od II semestru. 

● lektoraty (egzamin na poziomie B2, pomiędzy 2. a 5. semestrem – ale punkty 

przypisywane są do 4. i 5. semestru: 2x3 ECTS + 1 ECTS za egzamin) 

● WF (2. i 3. semestr, http://sport.uni.opole.pl/) 

● praktyka zawodowa, 4. semestr, opiekunka praktyk: dr Magdalena Piejko-Płonka 

Kursy w semestrze zimowym 2020/2021:  

● zajęć: strona www.socjologia.wns.uni.opole.pl → sprawdzajcie aktualizacje 

● 2 kursy kończące się egzaminem (Przedmiot humanistyczny: Filozofia oraz Psychologia 

dla socjologów), pozostałe przedmioty na zaliczenie z oceną 

● Podstawy pracy z multimediami - Wydział Sztuki, ul. Wrocławska 

Sylabusy do poszczególnych kursów: USOSweb 

Moduły specjalnościowe – po zakończeniu 1. roku studiów możecie wybrać ścieżkę 

kształcenia w zakresie - badań internetowych, badań rynkowych, problemów społecznych 

Program wymiany studentów ERASMUS PLUS, studia za granicą: 

● koordynator:dr Anna Kopczak-Wirga 

● semestr lub rok na zagranicznej uczelni, praktyki studenckie 

● np. Chorwacja, Francja, Hiszpania, Czechy, Grecja, Macedonia, Niemcy 

● szczegóły: http://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/ 

Program Mobilności Studentów tzw. MOST – pozwala studentom na studiowanie na innej 

polskiej uczelni przez semestr lub rok, www.dzialnauczania.uni.opole.pl 

Studenckie Koło Naukowe Socjologów SKNSUO 

● opiekunka koła: dr Anna Kopczak-Wirga (kopczak@uni.opole.pl) 

Czas wolny 

● Akademickie Centrum Karier UO: www.ack.uni.opole.pl (staże zawodowe, praktyki, 

monitorowanie losów absolwentów, szkolenia, warsztaty) 



● udział w badaniach pracowników: projekty badawcze, projekty edukacyjne 

● Samorząd Studencki 

● Studenckie Centrum Kultury 

○ zajęcia teatralne, muzyczne, sportowe 

● Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

● koło naukowe SKNS, ale też inne koła działające na UO 

● organizacje studenckie, np.: 

○ Hello! hello.uni.opole.pl 

○ Studencka rozgłośnia radiowa Radiosygnały 

○ Gazeta Studencka 

○ Telewizja studencka SETA 

○ Chór akademicki Dramma per musica 

○ Studencka Klinika Prawa 

○ Akademicki Związek Sportowy 

○ Harcerski Krąg Akademicki 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie? 

● uroczysta inauguracja roku akademickiego: 6.10.2019, godz. 11.00: TRANSMISJA 

ON LINE 

○ godziny rektorskie: 10:30-13:30 

○ wykład inauguracyjny: „COVID-19: terapia wstrząsowa?” wygłosi prof. dr hab. 

Paweł Kafarski, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.  

● wybór starosty/starościny roku: do 30 października-  starosta/starościna 

przedstawiciel/ka studentów danego roku 

 

● szkolenie biblioteczne oraz szkolenie BHP – udział w szkoleniach jest obowiązkowy i 

konieczny do zaliczenia pierwszego semestru studiów - terminy zostaną przekazane 

staroście/starościnie roku oraz zamieszczone na stronie www.socjologia.uni.opole.pl 

 

● spotkanie integracyjne z pozostałymi rocznikami SOCJOLOGII – koniec 

października/listopad. Czas i forma zostanie ogłoszony poprzez opiekunów i na naszych 

stronach internetowych.  

 

 


