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Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju - Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej – z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 
Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, generowanym przede wszystkim przez jej utytułowaną 

kadrę oraz przez mnogość specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informatycznych i medialnych, a także przez 
imponujące zasoby biblioteczne.

 
Uniwersytet Opolski stale poszerza i wzbogaca ofertę edukacyjną, nawiązuje współpracę z ośrodkami naukowymi 

oraz biznesem w kraju i za granicą, wysyła studentów na zagraniczne praktyki oraz wymiany (program Erasmus, Studia 
Europa Master), funduje im stypendia, daje możliwość realizacji swych pasji w samorządzie studenckim, kołach naukowych, 
na obszarze kultury, rozrywki, sportu.

Władze Uniwersytetu Opolskiego

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR UNIWERSYTETU 
OPOLSKIEGO – PROF. DR HAB. MAREK MASNYK

Profesor Masnyk jest historykiem, specjalizującym 
się w historii Śląska i historii najnowszej. Całą karierę związał 
z naszą uczelnią, od studiów w WSP po tytuł profesora 
zwyczajnego UO. Od 1996 r. piastował tu ważne stanowiska: 
był prodziekanem, dziekanem Wydziału Historyczno-
Pedagogicznego (dwukrotnie), prorektorem ds. kształcenia 
i studentów (również dwukrotnie). W 2016 roku został 
członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk.

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW – DR HAB. 
IZABELLA PISAREK, PROF. UO

Naukowo zajmuje się biologią gleb. Jako prorektor 
ds. kształcenia i studentów zajmuje się sprawami, które są 
nam najbliższe. Zatwierdza regulaminy dotyczące spraw 
studenckich, współpracuje z samorządem studenckim  
i doktoranckim. Pomaga też w sprawach indywidualnych, 
takich jak przyznawanie urlopu dziekańskiego czy egzaminu 
komisyjnego.

Po więcej informacji zajrzyj na: ww.uni.opole.pl
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słownik
A

Akademik - inaczej dom akademicki lub dom 
studenta (DS), miejsce zakwaterowania studentów 
zamiejscowych, jedno z tańszych lokum dla żaka. Nasze domy 
studenta to: Kmicic, Niechcic, Mrowisko i Spójnik.

Absolutorium - zwyczajowe stwierdzenie 
zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. 
Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskujemy po zdaniu 
wszystkich egzaminów i zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
ujętych w programie studiów.

Ć
Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych 

na studiach. Ich celem jest pogłębienie wiedzy przekazanej 
podczas wykładów. Zazwyczaj odbywają się w małych grupach 
i trwają 45 lub 90 minut.

D
Deklaracja bolońska - dokument podpisany przez 

europejskich ministrów edukacji w 1990 roku. Jest w nim 
mowa m.in. o suplementach do dyplomu, europejskim 
dwustopniowym kształceniu i o systemie punktów 
kredytowych ECTS.

Doktor - w Polsce stopień naukowy doktora nadaje 
się na drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada 
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub 
równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę 
doktorską (dysertację).

Dziekan - najważniejsza osoba na wydziale. Sprawuje 
władzę nad wydziałem uczelni, z pomocą prodziekanów 
zajmuje się sprawami uczelni w ramach wydziału. Jest 
przewodniczącym rady wydziału.

Dziekanat - biuro na danym wydziale uczelni,  
z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu 
sprawach, np. w celu oddania indeksu na koniec semestru 
czy roku akademickiego, podbicia legitymacji, pobierania  
i składania różnych dokumentów i zaświadczeń itp.

„Dziekanka”, urlop dziekański - u nas nazywany 
„urlopem od zajęć”. Można uzyskać go np. w przypadku 
długotrwałej choroby (na podstawie orzeczenia lekarza, 
na okres w nim wskazany), z powodu ważnych okoliczności 
losowych; może trwać od trzech tygodni do roku.

Dzień/godziny rektorskie - dzień lub godziny wolne 
od zajęć, ustanowione przez Rektora, zazwyczaj w okresie 
przed- i poświątecznym.

E
ECTS (European Credit Transfer System) - 

Europejski System Transferu Punktów to system w ramach 
programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową  
i respektowanie zaliczeń poszczególnych etapów studiów 
w różnych krajach. Punkty ECTS są wartością liczbową 
przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, 
proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie 
zaliczenia danego przedmiotu; są to tzw. punkty kredytowe (za 
poszczególne przedmioty) potrzebne do zaliczenia semestru 
lub roku akademickiego.

Egzamin dyplomowy - ustny egzamin końcowy 
związany z pracą dyplomową (tzw. obrona pracy), po zdaniu 
którego otrzymujesz tytuł licencjata lub magistra.

Egzamin komisyjny/„komis” - możliwy jedynie  
w uzasadnionych przypadkach, np. kiedy student uważa, że 
został krzywdząco oceniony.

Egzamin poprawkowy - dodatkowa szansa zdania 
egzaminu, gdy nie powiedzie nam się w pierwszym terminie. 
Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz 
liczba ta może zostać zwiększona (zależy to od dobrej woli 
wykładowcy danego przedmiotu).

Egzamin zerowy/„zerówka” - egzamin, którego 
termin jest wcześniejszy niż tego „podstawowego”; ustala 
go wykładowca. Nie jest obowiązkowy (i nie mówi się o nim 
oficjalnie), ale jeśli skorzystamy z opcji zdania zerówki i zdamy, 
odciążymy się w czasie sesji.

G
Godziny rektorskie/dziekańskie - magiczny czas, 

który dzięki decyzji Rektora lub Dziekana danego wydziału 
zwalnia studentów z obowiązku obecności na zajęciach 
dydaktycznych.

H
Habilitacja - w Polsce jest najwyższym stopniem 

naukowym (doktorowi habilitowanemu może jeszcze zostać 
nadany (!) tytuł - już nie stopień - naukowy profesora).

I
Indeks - zielona książeczka, atrybut każdego 

studenta. Kiedyś wymagany do zaliczenia semestru, wpisania 
ocen. Cyfryzacja i decyzja samych studentów sprawiła, że 
obecnie wystarcza sam wykaz z USOSA.

Instytut - samodzielna instytucja badawcza lub 
niesamodzielna jednostka w strukturze uczelni - większa od 
katedry, mniejsza od wydziału.

Immatrykulacja - przyjęcie studentów do szkoły 
wyższej. Ma uroczysty charakter, jest połączona z inauguracją 
roku akademickiego. Rektor wręcza studentom indeksy, ci 
składają ślubowanie.

Indywidualna organizacja studiów (1OS) - skrojona 
na miarę konkretnego słuchacza formuła studiowania. 
Świetna opcja dla osób, które pracują lub studiują dwa 
kierunki.

Inżynier - tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie 
wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

K
“Kampania wrześniowa” - coś, czego nikt nie 

chce przeżywać: ani studenci,ani wykładowcy, którzy muszą 
pojawić się jeszcze raz na egzaminie. Przywilejem pilnego 
studenta jest wolny wrzesień i tego się trzymajcie.

Kampus - miasteczko uniwersyteckie/akademickie. 
Część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, 
m.in. domy studenta, budynki wydziałów/instytutów. Na 
nasz mówi się WSP, od Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która  
w 1994 roku połączyła się z opolską filią Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie - w ten sposób powstał 
Uniwersytet Opolski.

Kolokwium - sprawdzian bieżącej wiedzy studenta, 
najczęściej pisemny, choć zdarzają się też ustne.

Konsultacje - wyznaczona przez prowadzącego 
zajęcia godzina (czas ten może ulec zmianie w zależności od 
wykładowcy), podczas której możemy np. zaliczyć niezdane 
wejściówki, kolokwia, nadrobić nieobecności.

Konwersatorium - połączenie wykładu z dyskusją.

Kursy ogólnouczelniane/zmienne - obowiązkowe 
zajęcia, na które studenci rejestrują się w USOSie,  
w wyznaczonym terminie. Oferta zajęć jest bardzo bogata  
i każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia zazwyczaj odbywają się 
po południu w poniedziałki.

Kwadrans akademicki - zwyczaj, wedle którego 
studenci mogą opuścić zajęcia bez żadnych konsekwencji, 
gdy prowadzący spóźnia się 15 minut, a nie uprzedził o tym 
studentów. Student też może (teoretycznie) spóźnić się 15.

Konsultacje - wyznaczona przez prowadzącego 
zajęcia godzina (czas ten może ulec zmianie w zależności od 
wykładowcy), podczas której możemy np. zaliczyć niezdane 
wejściówki, kolokwia, nadrobić nieobecności.
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Konwersatorium - połączenie wykładu z dyskusją.

Kursy ogólnouczelniane/zmienne - obowiązkowe 
zajęcia, na które studenci rejestrują się w USOSie,  
w wyznaczonym terminie. Oferta zajęć jest bardzo bogata  
i każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia zazwyczaj odbywają się 
po południu w poniedziałki.

Kwadrans akademicki - zwyczaj, wedle którego 
studenci mogą opuścić zajęcia bez żadnych konsekwencji, 
gdy prowadzący spóźnia się 15 minut, a nie uprzedził o tym 
studentów. Student też może (teoretycznie) spóźnić się 15 
minut.

L
Laboratorium (jako forma zajęć dydaktycznych)- 

specyficzna forma prowadzenia zajęć na uczelni, która 
pozwala studentom na uczestniczenie bądź samodzielne 
przeprowadzanie różnego rodzaju badań i eksperymentów.

Legitymacja - dokument, który upoważnia m.in. do 
korzystania z ulgowych przejazdów środkami komunikacji 
publicznej. Dzięki niej możemy również w niektórych 
miejscach zjeść tańszy obiad. Nowa, plastikowa legitymacja 
zastępuje także kartę biblioteczną.

Lektorat - obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Licencjat - tytuł zawodowy nadawany studentom, 
którzy ukończyli pierwszy stopień studiów wyższych. Tytuł 
ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących 
na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy 
licencjackiej.

M
Magister - tytuł zawodowy nadawany absolwentom 

studiów wyższych drugiego stopnia. Tytuł ten uzyskuje 
się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach 
przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

O
Obrona - potoczna nazwa egzaminu dyplomowego  

licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego). Promotor  
i recenzent czytają, recenzują i oceniają złożoną przez 
studenta pracę, po czym - podczas obrony właśnie - zadają jej 
autorowi pytania. Komisję, poza promotorem i recenzentem, 
tworzy jeszcze przewodniczący.

Otrzęsiny - przyjęcie pierwszaków do studenckiej 
braci. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, 
połączona z żartobliwymi konkursami.

P
Piastonalia - czyli nasze juwenalia, święto studentów 

odbywające się corocznie w maju. Nasze Piasty to najdłuższe 
juwenalia w Polsce! Już niedługo przekonacie się na własnej 
skórze, że to istne szaleństwo.

Prodziekan - zastępca dziekana, czyli kierownika 
wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana  
w konkretnych sprawach dotyczących wydziału.

Profesor - tytuł naukowy nadawany za osiągnięcia 
naukowe i dydaktyczne pracownikom szkół wyższych.  
W Polsce nadawany jest przez Prezydenta RP. Często pada 
określenie „profesor belwederski” - ze względu na miejsce, 
w którym odbywa się uroczyste nadanie tytułu. „Profesor” 
to również nazwa stanowiska - wyróżniamy tu profesora 
zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego.

Profesor zwyczajny (inaczej: belwederski) - 
pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy, który 
posiada tytuł naukowy profesora. Tytuł ten jest przyznawany 
szczególnie zasłużonym profesorom, dlatego wiąże się  
z dużym prestiżem.

Profesor nadzwyczajny - pracownik naukowy 
bądź naukowo-dydaktyczny, który posiada stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 
Stanowisko to jest niższe rangą od stanowiska profesora 
zwyczajnego, a dla rozróżnienia w tym przypadku skrót 
zapisuje się po nazwisku, razem ze skrótem uczelni, na której 
dany profesor wykłada, np. dr hab. Jan Kowalski, prof. UO.

Prorektor - pracownik uczelni pełniący funkcję 
administracyjno-reprezentacyjne jako zastępca rektora 
uczelni; na naszym Uniwersytecie mamy trzech prorektorów: 
ds. kształcenia i studentów, ds. zarządzania i rozwoju i ds. 
nauki i finansów.

R
Rektor - godność osoby zarządzającej szkołą wyższą. 

Najczęściej jest to jeden z profesorów tej uczelni. Rektora 
zwyczajowo tytułuje się Jego/Jej Magnificencja.

Rok akademicki - zaczyna się zazwyczaj 1 
października i trwa do 30 września następnego roku 
kalendarzowego, obejmuje dwa semestry.

S
Semestr - okres zajęć dydaktycznych zakończony 

sesją; w każdym roku akademickim są dwa semestry: zimowy 
i letni, każdy trwa ok. 15 tygodni.

Seminarium - jedna z form zajęć dydaktycznych 
na uczelni wyższej; polega m.in. na przygotowaniu  
i przedstawieniu przez studentów wybranych zagadnień 
naukowych. Najczęściej w takiej formie organizowane są 
spotkania, na których przygotowuje się prace dyplomowe 
(seminaria dyplomowe) - wtedy kilkoro studentów spotyka 
się ze swoim promotorem i omawiają zagadnienia poruszane  
w pracach.

Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony 
na egzaminy. W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych,  
a studenci walczą na polu bitwy.

Stancja - mieszkanie lub pokój wynajmowany poza 
miejscem stałego zamieszkania, głównie na czas nauki, lub 
studiów.

Starosta roku - ważna i potrzebna na każdym roku 
osoba.  Jest pierwszym reprezentantem i strażnikiem interesów 
studentów danego roku. Jest to bardzo odpowiedzialna 
funkcja, dlatego ważne jest, żeby wyznaczyć do tego właściwą 
osobę. Starosta wybierany jest przez ogół studentów  
swojego roku i to jedynie przed nim odpowiada i przez niego 
może zostać odwołany.

U
Uniwersytet - najstarszy rodzaj uczelni o charakterze 

nietechnicznym, którego celem jest przygotowanie 
kadr pracowników naukowych, a także kształcenie 
wykwalifikowanych pracowników.

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - 
system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów 
w szkole wyższej. Sami przekonacie się, jak funkcjonuje ;)

W
Wejściówka - zazwyczaj krótki test sprawdzający 

nasze przygotowanie do zajęć. Na szczęście nie wszyscy 
wykładowcy je robią ;)

Wydział - podstawowa jednostka organizacyjna na 
uczelni, która prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów 
lub studia doktoranckie w co najmniej jednej dyscyplinie 
naukowej. Na naszej uczelni mamy 10 wydziałów.

Wykład - rodzaj zajęć dydaktycznych dla całego roku 
w formie monologu wykładowcy.

WSP - skrót od Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 
poprzednia nazwa uczelni, na kanwie której powstał 
Uniwersytet Opolski. Potocznie wśród studentów WSP 
oznacza po prostu kampus (np. „piwo na WSP” oznacza coś, 
co już się nie wydarzy).

Z
Zaliczenie - wynik końcowy z danego przedmiotu, 

konieczny do zakończenia semestru. 
Oceny, zaliczenia bez ocen lub niezaliczenia 

zapisywane są w USOSie.

Zjazd - okres, w którym odbywają się zajęcia dla 
studentów uczących się zaocznie. Najczęściej odbywa się  
w weekend.
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organizacje uo

Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego
Samorząd Studencki jest dla każdego. Tworzą 

go studenci dla studentów. To właśnie oni pomogą Wam 
znaleźć rozwiązanie problemów, z którymi może będziecie 
się borykać. SSUO jest również współorganizatorem wielu 
wydarzeń odbywających się na naszej uczelni, w których 
warto brać udział. Samorząd robi wszystko z myślą o Was. 
Na dobry początek zaproszą Was na otrzęsiny. Potem pokażą 
Wam jak funkcjonuje uczelnia i zadbają o ubezpieczenie. 
Samorządowcy to ludzie, którzy ciągle szukają udoskonaleń, 
żeby wszystkim było lepiej. Dzięki samorządowi będziecie 
mogli również bawić się na Piastonaliach. I choć na uczelni 
spędziliście dopiero kilka chwil, ta nazwa z pewnością nie jest 
Wam obca. Zazwyczaj pod koniec maja, na kilka dni, opolscy 
żacy przejmują Opole. Barwna Żakinada, koncerty, a także 
moc atrakcji, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Te kilka 
dni zapadnie Wam na długo w pamięci! SSUO organizuje 
również świetne akcje np. zbiórki krwi.

Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik po organizacjach i instytucjach, które 
działają w obrębie naszej uczelni. Jeśli jesteście urodzonymi samorządowcami, 
spełnicie się w samorządzie studenckim. Jeśli jesteście ciekawi świata i nic nie 
może umknąć Waszej uwadze, zapraszamy do mediów studenckich. A może chcecie 
rozkręcić swój biznes, ale nie wiecie od czego zacząć? Akademickie Centrum Karier 
z pewnością Wam pomoże.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Jest organem zrzeszającym przedstawicieli wszystkich 

samorządów studenckich. To właśnie oni reprezentują 
studentów przed najwyższą władzą państwową. Pilnują 
praw studentów, organizują szkolenia i warsztaty, pomagają  
w sprawach wymian międzynarodowych.

Akademickie Centrum Karier
To organizacja pozwalająca rozwinąć nasze kompe-

tencje zawodowe. Jego siedziba mieści się na parterze w DS. 
Mrowisko. Głównymi celami ACK są między innymi: organiza-
cja szkoleń, warsztatów i spotkań, kojarzenie ze sobą praco-
dawców i studentów, organizacja dodatkowych praktyk, ofe-
rowanie doradztwa zawodowego i prowadzenie monitoringu 
karier zawodowych absolwentów naszej uczelni. Co roku Aka-
demickie Centrum Karier organizuje Giełdę Pracy. Udział

Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Jest organem zrzeszającym wszystkie koła naukowe 

Uniwersytetu Opolskiego. Pomaga w nawiązywaniu relacji 
między kołami, wspiera ich działalność, a także pomaga  
w zdobywaniu dofinansowań do różnych projektów.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Opolskiego

Kolejna organizacja ogólnouczelniana, która 
wspiera przedsiębiorczych studentów. Pomaga w zakładaniu 
działalności gospodarczych, oferuje doradztwo w zakresie 
finansów, prawa czy ekonomii. Jeśli chcecie wynająć 
powierzchnię biurową, zgłoście się do AIP! Oferują oni  
w pełni wyposażone stanowiska pracy, nielimitowane godziny 
dostępu do biura, nowoczesny sprzęt multimedialny i wiele 
innych udogodnień. Inkubator organizuje również spotkania 
i szkolenia z ciekawymi prelegentami. Jesteście ciekawi, jaki 
jest temat najbliższego spotkania? A może macie pomysł na 
następne szkolenie? Piszcie śmiało na inkubator@ uni.opole.
pl lub wybierzcie się do biuro AIP, które mieści się na parterze 
w DS Kmicic.

Studenckie Centrum Kultury

w  szkoleniach ACK to świetna okazja do zdobycia wiedzy  
i umiejętności, które z pewnością okażą się przydatne na ryn-
ku pracy. Szkolenia są bezpłatne, jednak wcześniej trzeba się 
na nie zapisać w biurze lub mailowo przez specjalny formu-
larz.
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Znajduje się w centrum kampusu UO, naprzeciwko Orlika. 
To nowoczesny, szary budynek, w którym znajdziecie biuro 
Samorządu Studenckiego oraz redakcję Radio Sygnałów 
- studenckiej rozgłośni radiowej. Jeśli kiedyś będziecie 
mieli potrzebę zgłosić się do Samorządu np. w sprawie 
ubezpieczeń - zrobicie to właśnie w tym budynku. Kto wie - 
może jest Wam pisana kariera dziennikarza radiowego.  Jeśli 
kiedyś będziecie mieli potrzebę zgłosić się do Samorządu np.  
w sprawie ubezpieczeń - zrobicie to właśnie w tym budynku. Kto 
wie - może jest Wam pisana kariera dziennikarza radiowego. 
Jeśli tak, to swoje doświadczenie będziecie zdobywać  
w pełni wyposażonym, profesjonalnym studiu. Jednak SCK to 
nie tylko samorząd i Radio Sygnały. To właśnie tam odbywa 
się większość wydarzeń kulturalnych organizowanych dla 
studentów UO. W ofercie znajdziecie szkolenia, konferencje, 
spotkania z ciekawymi osobami, czasem również występy 
grup improwizacyjnych. Na przełomie zimy i wiosny, kiedy 
pogoda nie zachęca do spędzania czasu na zewnątrz,  
w Studenckim Centrum Kultury odbywa się Zimowa Giełda 
Piosenki - muzyczna gala zwieńczająca długi etap eliminacji, 
na której zawsze występuje gość specjalny. Wśród gwiazd, 
które występowały na scenie SCK znajdują się m.in. Kuba 

Radio Sygnały
To studencka rozgłośnia radiowa, która swoją 

siedzibę ma w Studenckim Centrum Kultury. Muzyka  
i audycje płynące z głośników na kampusie to właśnie ich 
dzieło. Ekipa studenckich radiowców będzie umilała Wam czas 
na kampusie, kiedy będziecie odpoczywali i relaksowali się 
między zajęciami. Radia można słuchać również w Internecie 
na radiosygnaly.pl. Choć program skierowany jest głównie 
do studentów, każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Oprócz 
dobrej muzyki, Radio Sygnały oferują nam różnego rodzaju 
audycje. W zeszłym roku mogliśmy posłuchać m.in. Impresji, 
Filmowej Ruletki, Sygnału z Samorządu i Sportowych Śniadań. 
Studenci działający w Radio Sygnałach dbają również o to, 
żeby dostarczyć studentom informacji o tym, co się aktualnie 
dzieje i przedstawiają je w serwisach informacyjnych. 

Telewizja Uniwersytetu Opolskiego
To Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego, 

czyli telewizja tworzona przez studentów dla studentów. 
Wszystkie materiały, które powstają w SECIE można zobaczyć 
w Internecie i na ich Facebooku. Najważniejszym programem 
jest serwis informacyjny, czyli przegląd najistotniejszych 
wydarzeń minionego tygodnia. To tutaj reporterzy 
przedstawiają, co wydarzyło się na uczelni, w kulturze  
i sporcie. W ramówce SETY znajdziecie również programy  
o modzie, kulturze, sporcie, a także wywiady z ciekawymi 

Gazeta Studencka
I wreszcie przyszła kolej na nas. Jesteśmy 

magazynem studenckim, ponieważ podobnie jak Radio 
Sygnały i Seta TV działamy w obszarze spraw studenckich. 
Staramy się informować Was o bieżących wydarzeniach, ale 
i dostarczać wiedzy, której nie zdobędziecie na instytutowym 
korytarzu. Przewodnik, który trzymacie w rękach stanowi nie 
tylko świeży start w nowy rok akademicki, ale i daje szansę 
(zwłaszcza studentom lat pierwszych) poznać najważniejsze 
informacje, które - wierzcie bądź też nie - zawsze się przydają. 
W papierowej formie wychodzimy raz na miesiąc i jesteśmy 
obecni na wszystkich wydziałach, bibliotekach i kawiarniach 
w okolicy kampusu. O czym piszemy? Są to nie tylko typowo 
studenckie sprawy (choć i takie się zdarzają). Prowadzimy kilka 
cyklów, które cieszą się dużym zainteresowaniem i z których 
jesteśmy dumni. Są to m.in.: “Poznaj swojego wykładowcę”, 
gdzie możecie dowiedzieć się ciut więcej o prowadzącym 
Wasze zajęcia, “Ludzie Uniwersytetu”, w którym staramy się 
przybliżyć Wam sylwetki osób, bez których ta uczelnia nie 
mogłaby istnieć oraz “Student z pasją”, gdzie prezentujemy 
aktywnych w przeróżnych dziedzinach studentów. Oczywiście 
w magazynie nie brakuje publicystyki i kąciku filmowego, 
sportu, a także artykułów tematycznych w zależności od 
okazji. To, co dziennikarze GS lubią najbardziej to fotorelacje 
z ciekawych wydarzeń. Nasze materiały możecie zobaczyć na 
gs.uni.opole.pl oraz w świecie social mediów - gazetowym 
Facebooku i Instagramie. Rok akademicki właśnie się 
rozpoczyna, a co za tym idzie - ruszamy z pracą nad kolejnymi 
numerami.

Jeśli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy  
i spróbować swoich sił - serdecznie zapraszamy!

ludźmi. Jeśli nie możecie wziąć udziału w jakimś wydarzeniu 
odbywającym się na naszej uczelni np. w Zimowej Giełdzie 
Piosenki czy Wyborach Miss Uniwersytetu Opolskiego, 
nie martwcie się. Studencka telewizja z pewnością będzie 
nadawała relację live, więc będziecie mogli zobaczyć sobie 
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akademiki

Jak uzyskać miejsce w DS?

Pełna instrukcja uzyskania miejsca w Domach 
Studenta Uniwersytetu Opolskiego jest dostępna na 
stronie internetowej kampusu.

Regulamin DS
Warto zapoznać się z regulaminami, które dotyczą 

nas, mieszkańców Akademików Uniwersytetu Opolskiego. 
Regulamin to nie tylko zakazy i nakazy, ale także możliwości 
jakie dają nam dane obiekty.

Karta Mieszkańca
To zaświadczenie o byciu mieszkańcem danego 

akademika – upoważnia do wejścia do akademika.  
W godzinach od 21:30 do 7:00 w akademiku mogą przebywać 
tylko mieszkańcy. W tych godzinach portier wraz z ochroną 
wpuszcza do Domu Studenta tylko osoby, które okazały 
ważną (podpisaną) kartę mieszkańca danego Domu Studenta 
Uniwersytetu Opolskiego lub wejściówkę wydaną przez radę 
mieszkańców.

Wejściówka
Każdy z mieszkańców akademika ma co miesiąc do 

dyspozycji trzy bezpłatne wejściówki dla gości. Oznacza to, że 
przez trzy dni w miesiącu może w pokoju mieszkać dowolna 
osoba, nie będąca mieszkańcem akademika (członek rodziny, 
kolega, koleżanka itd.) Osoba taka może spędzić w akademiku 
tylko trzy dni w miesiącu. Zgodę na pobyt gościa muszą 
wyrazić współlokatorzy.

Wejściówki wydaje Rada Mieszkańców każdego 
akademika, a godziny i sposób jej urzędowania są wywieszone 
w specjalnych gablotach. Aby otrzymać wejściówkę należy 
pokazać aktualną kartę mieszkańca danego Domu studenta.

Rady Mieszkańców
Rada jest organem Samorządu Studenckiego, który 

reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenta. Rada jest 
odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i porządkowe. 
Rada Mieszkańców ma obowiązek pomagać mieszkańcom 
i administracji. Rada wydaje wejściówki oraz prowadzi ich 
rejestr. Rada przeprowadza kontrole pokoi, których wyniki 
przekłada administracji.

Ochrona wewnętrzna
Ochrona jest formą aktywności mieszkańców 

mającą na celu pilnowanie bezpieczeństwa, porządku 
 i spokoju w Domu Studenta. Ochrona podlega specjaliście ds. 

administracji Domu Studenta i udziela pomocy portierom. 
Członkiem Ochrony może zostać osoba o nieposzlakowanej 
opinii, która posiada cechy przydatne do pełnienia tej 
funkcji. Ochrona ma prawo do wejścia do pokoju, którego 
mieszkańcy lub ich goście nie stosują się do przepisów 
prawa lub postanowień Regulaminu. Ochrona może zażądać 
okazania karty mieszkańca lub wejściówki oraz dokumentu 
ze zdjęciem w celu sprawdzenia, czy osoba jest uprawniona 
do przebywania na terenie Domu Studenta. W razie odmowy 
Ochrona może wezwać do opuszczenia Domu Studenta. 
Ochrona wykonuje swoje obowiązki bez użycia środków 
przymusu bezpośredniego. W razie potrzeby zobowiązana 
jest do zawiadomienia ochrony kampusu Uczelni lub Policji.

Po więcej  informacji zapraszamy na: http://kampus.
uni.opole.pl/akademik-krok-po-kroku/ 
 

Źródło informacji: http://kampus.uni.opole.pl/
akademik-krok-po-kroku/

Został zbudowany w latach 70. XX wieku i został 
ochrzczony w 1974 roku przez jedną z największych postaci 
polskiego kina i teatru, Daniela Olbrychskiego. Mieszkali w 
nim studenci z całej Polski a także Europy. Swoją młodość 
spędzili w nim min.: Stanisław Nicieja, Marek Masnyk, Leszek 
Kuberski, Andrzej Kimla (wieloletni kanclerz). Akademik 
posiada 240 pokojów oraz 20 miejsc w pokojach gościnnych. 
Moduły są czteropokojowe z własnym aneksem sanitarnym.

Opłata za miejsce w pokoju 3-osobowym: 310 PLN 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 320 zł 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia 
miesiąca):

Kmicic
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Opłata za miejsce w pokoju 3 osobowym: 190 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 2 osobowym: 200 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Mrowisko

Został zbudowany w latach 50. XX wieku i oddany 
do użytku w 1956 roku. Jest najstarszym akademikiem  
w Opolu. W 2010 roku zakończono przebudowę południowego 
skrzydła akademika – w miejsce pokojów dla studentów 
powstało Collegium Iuridicum, siedziba wydziału Wydziału 
Prawa i Administracji.

Opłata za miejsce w pokoju 3-osobowym: 280 PLN 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 300 PLN  
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 1-osobowym: 340 PLN  
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia 
miesiąca):

Opłata za miejsce w pokoju 3-sobowym: 170 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 190 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 1-osobowym: 210 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Niechcic

Na jedenastu piętrach znajdują się dwupokojowe moduły 
z kuchnią i łazienką (9 modułów na każde piętro). Pokoje 
są dwu- i trzyosobowe. Wyjątek stanowi pierwsze piętro, 
przystosowane w całości dla osób niepełnosprawnych, 
gdzie znajdują się pokoje dla dwóch osób, oraz łazienki 
ze specjalnie przystosowanymi sanitariatami, kabinami 
natryskowymi oraz umywalkami. Na jedenastu piętrach 
znajdują się dwie sale przeznaczone do nauki oraz 6 pokoi 
gościnnych wynajmowanych głównie wykładowcom uczelni, 
jak również studentom zaocznym. Parter akademika to 
głównie pomieszczenia administracyjne, bufet oraz świetlica, 
gdzie odbywają się liczne spotkania organizowane przez  
studentów. Należy zaznaczyć, że każde piętro posiada pralnię  
z suszarnią oraz zsyp na śmieci. Wysokości obiektu powoduje,  
że z ostatniego piętra roztacza się jeden z najładniejszych 
widoków przedstawiających panoramę Opola. Na 
dwunastym piętrze znajdują się pomieszczenia przeznaczone 
na obserwatorium astronomiczne z salą wykładową dla 
słuchaczy.

Opłata za miejsce w pokoju 3-osobowym: 340 PLN 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 350 zł 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia 
miesiąca):

Opłata za miejsce w pokoju 3-osobowym: 220 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 230 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Spójnik

Dom Studenta “Spójnik” został zbudowany w 2. 
połowie lat 60. XX wieku. Posiada 208 pokoi 2-osobowych oraz 
10 pokoi 1-osobowych. Jest wyposażony w pralnię, suszarnię, 
salkę bokserską. Mieszkańcy akademika mają możliwość 
korzystania z tzw. “kujona”, czyli pokoju cichej nauki.

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 320 PLN 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 1-osobowym: 350 zł 
(+10 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia 
miesiąca):

Opłata za miejsce w pokoju 2-osobowym: 200 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Opłata za miejsce w pokoju 1-osobowym: 220 PLN 
(+ 5 PLN opłata za podwyższony standard).

Więcej informacji na: http://hello.uni.opole.pl/cennik/

Został zbudowany na początku XXI wieku i jest 
jednocześnie najnowocześniejszym akademikiem w kraju. 
Oddany został do użytku w 2004 roku. Obiekt poza miejscami  
noclegowymi dla studentów posiada 13 pokojów gościnnych. 

WYMIENIONE CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE!
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Baza miejscówek
Idziesz ulicami obcego miasta i nie wiesz gdzie można byłoby zjeść coś smacznego 
i w miarę taniego? A może chcesz zaprosić nową koleżankę na kawę, ale nie 
masz pojęcia gdzie podają najlepsze latte? Wybieracie się ze znajomymi na piwo 
i zastanawiacie się jaki pub wybrać? Polecamy Wam nasz subiektywny przegląd 
wszystkich miejsc, które musicie odwiedzić w Opolu. Dzięki niemu Wasze wszystkie 
wątpliwości zostaną rozwiane :) 

Muzeum Polskiej Piosenki
Interaktywny szlak historii polskiej piosenki. Punkt 

obowiązkowy nawiązujący do nieodzownej części tradycji 
Opola, jaką jest Festiwal Polskiej Piosenki. Muzeum oferuje 
wiele atrakcji. 

Adres: ul. Piastowska 14 A

Kino Meduza
Dobra alternatywa dla opolskiego Heliosa. Repertuar 

z wyższej półki, za to ceny z tej niższej! No i ta atmosfera – 
kameralna sala, wygodne fotele. Można? Można! Nie tylko 
„hity kinowe”, ale także spora dawka filmów niezależnych  
i dokumentów. Zdecydowanie jest to miejsce dla koneserów  
i fanów dobrego kina. W październiku zamienia się w centrum 
Opolskiego Festiwalu Lamy. To tutaj dzieje się magia na 
ekranie.

Adres: ul. Oleska 45

Teatr Lalki i Aktora
Zaliczany jest do najlepszych scen lalkowych 

w Polsce – doceniany przez krytyków i widzów 
w całym kraju za spektakle dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Jeden z najstarszych polskich teatrów lalek, założony  
w 1937 roku przez Alojzego Smolkę, od początku był miejscem 
spotkań wielu wybitnych artystów.

Adres: ul. Augustyna Kośnego 2a

Kino Helios
Tego miejsca nie trzeba Wam specjalnie przedstawiać. 

Dla miłośników seansów kinowych opis wydaje się być 
zbędny, jednak dla tych, którzy wciąż poszukują rozrywki 
lub nie mają w domu telewizora, wyjście do kina może być 
świetną alternatywą. Helios, oprócz szerokiego repertuaru, 
który zawsze można sprawdzić na stronie internetowej kina, 
oferuje także specjalne projekty, takie jak np. Kino Kobiet. Co 
dla studenta istotne – kino Helios znajduje się dosłownie pięć 
minut od naszego kampusu.

Adres: plac Kopernika 17

Miejsce X
Wyjątkowe miejsce w Opolu. Lekko ukryte na 

poddaszu jednej z kamienic. Od szarych, smutnych 
budynków odróżnia je wielki mural „Dobry”, ponieważ to 
naprawdę dobre miejsce. Po pokonaniu wielu schodów 
dotrzecie na odnowiony strych, który został zaprojektowany 
jako przestrzeń wystawowa, warsztatowa oraz miejsce dla 
kameralnych koncertów.

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 20 oficyna

Jazz Centrum
Kompleksowe nauczanie jazzu, a także wiele 

ciekawych propozycji dla Opolan w każdym wieku. Studenci 
też znajdą coś dla siebie. Jam session, akustyczne wydarzenia 
z cyklu “najmniejsze koncerty świata”, muzyczne kino 
- oglądanie musicali i koncertów na leżakach, wystawy 
artystyczne, zajęcia teatralne. Nauka śpiewu, a także grania 
na różnych instrumentach. 

Adres: ul. Haliny Poświatowskiej 3-5

Galeria Sztuki Współczesnej
Miejsce, w którym miłośnicy sztuki na pewno się 

odnajdą. To tutaj mają miejsce wystawy i dyplomy studentów 
Instytutu Sztuki. Szczególnie polecamy coroczną wystawę 
World Press Photo. Naprawdę warto się na nią wybrać.

Adres: Plac Teatralny 12

Teatr im. Jana Kochanowskiego/Kofeina Foyer
Teatr oferuje widzom 4 sceny, na których rozgrywają 

się dramaty, komedie, musicale, sztuki eksperymentalne  
i inne. Na deskach teatru odbywają się również koncerty. 
Dla studentów przygotowane są tańsze bilety oraz specjalne 
Studenckie Premiery, na których osobiście można poznać 
aktorów grających w danej sztuce.

Adres: Plac Teatralny 12

Filharmonia Opolska
Muzyka klasyczna na najwyższym poziomie. 

Opole ma swoją Orkiestrę Symfoniczną. Wizyta w FO  
jest obowiązkowa!

Adres: ul. Krakowska 24

Teatr Ekostudio
Mały, kameralny, niezależny teatr. Spektakle stacjonarne 

i w plenerze. Świetna alternatywa dla filmu, szczególnie w zimowe, 
chłodne wieczory.

Adres: ul. Armii Krajowej 4
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-wują tu nie tylko kawy, ale też pyszne, chrupiące bruschetty.
Adres: ul. Ojca Józefa Czaplaka 2A

Jasminum
Jedna z kilku herbaciarni w Opolu. Niezwykła  

i magiczna. Stworzona dla fanów wszelakiej herbaty – kiedy 
zobaczycie kartę, nie będziecie potrafili się zdecydować, którą 
wybrać. Napój podawany jest w małych czajniczkach. Ciekawe 
smaki i niesamowite zapachy sprawią, że nie będziecie chcieli 
stamtąd wychodzić.

Adres: ul. Piastowska 19a

Sopelek
Oprócz tradycyjnych smaków lodów, znajdziemy tutaj 

również te nietuzinkowe, np. kozi ser, kasza gryczana czy zielona 
herbata. Jeśli chcecie bardziej zaszaleć, możecie zamówić 
deser lodowy z owocami. Polecamy ze względu na fajny klimat  
i rodzinną atmosferę.

Adresy:
Centrum Handlowe Karolinka
ul. Dambonia 167
ul. Spychalskiego 4B/9
ul. Piastowska 14A
ul. Krakowska 15-17
Solaris Center
ul. 1 Maja 149 B
ul. Bielska 13

Pauza
Czasem trzeba zrobić sobie pauzę i napić się kawy. 

W lokalu schowanym w klimatycznej uliczce, napijecie się nie 
tylko kawy, ale zjecie też przepyszne ciasta domowej roboty.

Adres: ul. Ozimska 19B

Veroni Cafe
Świetna zarówno dla zabieganych, którzy mają kilka

Kofeina 1.0 i 2.0
Jeśli chcecie wybrać się na pyszną kawę 

do Kofeiny, musicie wybrać do której. „Jedynka” 
jest niewielka i klimatyczna. „Dwójka” zaś duża  
i pachnąca świeżym jedzeniem. W każdej będziecie mogli 
spróbować najlepszej kawy w Opolu, a także posilić się 
pysznym ciastkiem czy zjeść smakowite śniadanie. Foyer to 
artystyczna mekka, chwilowa przerwa przed spektaklem lub 
koncertem.

Adresy:
Kofeina 1.0. – ul. Kościuszki 31
Kofeina 2.0. – Plac Teatralny 12
Kofeina Foyer - Foyer Teatru Kochanowskiego

Book a coffee
Kawiarnia przylegająca do uniwersyteckiego 

kampusu. Oprócz tradycyjnych napojów, w swojej ofercie 
ma również świeżo wyciskane soki, smoothies, a także 
pyszne słodkości. Ciepłe wnętrze zachęca do wejścia  
i pozostania na dłużej.

Adres: ul. Ojca Józefa Czaplaka 2

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejsce pełne kultury. Znajdą tutaj coś dla siebie 

zarówno miłośnicy dobrej książki, jak i muzyki. W każdym 
miesiącu odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z 
ciekawymi osobami. 

Adres: ul. Minorytów 4

Pod Arkadami
Kawa, ciastko, drink, coś do przegryzienia 

w klimacie retro? To właśnie tutaj. Tradycyjne 
menu, wysoka jakość, przytulna atmosfera, cisza  
i spokój.

Adres: Rynek 26

Coffee Moment
Popularna kawiarnia w centrum miasta. W ofercie 

dużo ciepłych, zimnych i mrożonych napojów plus coś 
słodkiego. Spora baza planszówek. Jedna z „mniej hipsterskich” 
kawiarni.

Adres: Bronisława Koraszewskiego 14

Coffee Cat
Lokal o niesamowitym klimacie, położony blisko 

kampusu. Kupicie tu pyszną kawę, pożywną kanapkę, słodkie 
ciacho i nie tylko. 

Adres: ul. Oleska 14

Kawiarnia Kafka (MBP)
Wiele osób twierdzi, że  to właśnie tutaj pije się naj-

-lepszą kawę w Opolu. Lokal nigdy nie świeci pustkami, 
więc coś w tym musi być. Oprócz kawy znajdziecie 
tutaj również śniadania, sałatki i makarony. No  
i będziecie blisko książek :)

Uwaga, zniżka studencka!
Adres: Minorytów 4

Marsel Cafe
Idealne miejsce dla miłośników słodkości! 

Jeśli słabo pójdzie Wam na egzaminie, to polecamy 
zajrzeć tutaj. Od razu poprawicie sobie humor. 
Pyszne kawy, słodkie czekolady z piankami  
i ciasta, które z pewnością przypadną Wam do gustu. 
Wszystkiego od wyboru, do koloru.

Adres: ul. Sienkiewicza12-14/1B

Pozytywka
Lokal położony przy naszym kampusie. Eleganckie 

pomieszczenie, zachodzące w nieco rustykalne klimaty. Ser-
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minut na zdobycie dobrej kawy na wynos, jak i dla tych, którzy 
chcą spędzić parę chwil w przyjemnej atmosferze. Jednak 
przy tylu smakołykach, które zachęcają nie tylko wyglądem, 
zapachem, ale i ceną, te kilka chwil może się niebezpiecznie 
przeciągnąć.

Adres. pl. Kopernika 10

Gustoria
Nowa lodziarnia na opolskim rynku. W lodach nie 

znajdziecie ani konserwantów, ani sztucznych barwników. 
Tylko to, co najlepsze, naturalne. Lubicie sorbet truskawkowy 
albo lody o smaku karmelu z solą? A może chcecie spróbować 
smaku gustoria? Prawdziwa gratka dla lodożerców. 

Adres: Rynek 19

Hamburg
Mekka dla miłośników hamburgerów. Zdecydowany 

faworyt  wśród burgerowni w Opolu. Najwyższej jakości 
wołowina, świeże warzywa, maślana bułka prosto od piekarza 
to chyba najlepsza reklama tego miejsca.

Adres: ul. Księdza Hugona Kołłątaja 16A

Bar Mięsny
Burgery na miejscu i na wynos. Oprócz tego lokal 

oferuje również duże sałatki, frytki belgijskie, kanapki, zestawy 
śniadaniowe i obiadowe. Prawdziwy barowo–mięsny wystrój 
i cudowny zapach jedzenia z otwartej kuchni. Stąd na pewno 
nie wyjdziecie głodni!

Adres: ul. Ozimska 24

Muu Burger
Kolejne miejsce na burgerowej mapie Opola. Dla 

miłośników dobrego, amerykańskiego burgera, z chrupiącą 
bułką i domowej roboty bekonem. Polecamy również steki.

Adres: ul. Edmunda Osmańczyka 11b

Pub Opole Główne
Tak, ten lokal znajduje się przy Dworcu Głównym. 

Ziemniaczki, mizeria i kotlet, do tego domowy kompot. 
Jedzenie prawie jak u mamy. Po obiedzie możemy skusić się 
na deser, a wieczorem na piwo i zakąski.

Adres: ul. Krakowska 48, budynek Dworca Głównego

Smażalnia ryb Sola
O sole mio! Chcecie zjeść pyszną rybę na ciepło bądź 

zimno? Musicie przyjść właśnie tutaj. W tej smażalni nauczycie 
się jeść ryby na nowo. Klimatyczny, nowoczesny lokal  
i błyskawiczna obsługa.

Adres: ul. 1 Maja 5

Restauracja Rzymskie Wakacje
Prawdziwe włoskie jedzenie i prawdziwa włoska 

pizza na cienkim cieście, prosto z pieca. Miejsce popularne 
szczególnie w sezonie letnim, ze względu na uroczy ogródek 
tuż przy dużej fontannie. Czasem ciężko załapać się na wolny 
stolik, dlatego jeśli planujecie romantyczny wieczór we dwoje, 
warto pomyśleć o rezerwacji.

Adres: ul. Piastowska 16

Bombilla Tapas Bar
Idealne miejsce zarówno dla tych, którzy chcą napić 

się hiszpańskiego wina i spróbować przekąsek z półwyspu 
iberyjskiego, jak również dla tych, którzy lubią dobrze  
i smacznie zjeść obiad, popijając go hiszpańskim piwem.

Adres. Rynek 7

Rewolwer
Pizzeria w podziemiach ulicy Krakowskiej. Pizze  

w różnych wersjach, również w wersji XXL. Dla piwoszy – 
browary rzemieślnicze na kranach. Dla amatorów słodkości 

ciekawe mleczne koktajle.
Adres: ul. Krakowska 39/1A

Bar Pierożek
Wszyscy znamy kogoś, kto nie może żyć bez pierogów. 

A może sami jesteśmy pierogożercami? Jeśli tak to koniecznie 
musimy odwiedzić jeden z trzech barów w Opolu. 
Pierogi ręcznie robione, zawsze świeże i szybko podane.  
W porze obiadowej bywa tłoczno, ale zawsze można wziąć na 
wynos ;)

Adresy:
ul. Kołłątaja 6/2
ul. Sosnowskiego 6/36
ul. Niemodlińska 84

Manekin
Tak, to właśnie te słynne naleśniki z Warszawy! 

Obowiązkowe do zaliczenia miejsce w Opolu. Oprócz 
pysznych naleśników na słodko i wytrawnie, możecie zjeść 
rozgrzewające zupy, świeże sałatki i wiele innych. Do popicia 
polecamy lemoniadę, a wieczorem piwo.

Adres: ul. Plac Wolności 7/8

Quchnia
Jedno z naszych ulubionych miejsc! To właśnie tutaj 

zjemy najlepsze domowe obiady na mieście! Dania zachwycają 
prostotą i smakiem. Nie ma tutaj nic wyszukanego, ale jest 
przepysznie. Naleśniki na słodko, krokiety, zupy dnia, zestawy 
obiadowe i wiele innych. Wszystko palce lizać! A kompot 
jedynie za złotówkę ;)

Adres: ul. Oleska 14

Kurnik
Chicken bar. Coś dla fanów kurczaka w panierce 

i drobiowych burgerów. Pozytywna atmosfera, lokalni 
dostawcy, kury od wiejskich gospodarzy i przystępne ceny. 
Czynne codziennie.

Adres: Plac Kopernika 9B

Pub Maska
Magiczne miejsce, przesiąknięte duchem 

wyjątkowych historii. Od dwudziestu lat spotykają się w nim 
ludzie, którzy cenią sobie dobrą zabawę i wysoką jakość usług. 
Polecany szczególnie dla mięsożerców – dania duże i sycące. 
Dobrej miejsce na drinka.

Adres: Rynek 4

Kaiseki
Najlepsze sushi w Opolu. Niezawodni od lat. Menu 

ma chyba z 300 pozycji – od przekąsek dla jednej osoby po 
ucztę dla całej grupy. Nawet osoby, które nie lubią typowych 
dań z surowych ryb, też znajdą coś dla siebie.

Adres: ul. Ozimska 4
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Opolski Barek Frytkowy
O frytkach smażonych w tych niepozornych budkach 

mówi się, że są najlepsze! Zachwycają się nimi zarówno 
starsi, jak i młodsi. Lokalizacja idealna dla studenta – jeden 
niedaleko dworca PKS i PKP, drugi przy Opolaninie. My 
jedliśmy i nam smakowało ;)

Adres: Ozimska 30

Grabówka
Ta naleśnikarnia wpisała się już w opolską tradycję. 

Jadły tu największe gwiazdy polskiej piosenki. Uroczy widok 
na Młynówkę i Most Groszowy. Blisko do biblioteki miejskiej, 
wojewódzkiej, a także głównej naszego uniwersytetu i na 
Instytut Historii.

Adres: ul. Mozarta 2

Wegeneracja
Wegetariańska i wegańska restauracja w centrum 

Opola. Duży wybór bezglutenowych dań i deserów. W ofercie 
również śniadania. Nie ma stałego menu, codziennie czeka na 
nas coś innego.

Adres: ul. Młyńska 1

VegeQuchnia
Siostra Quchni przy ulicy Oleskiej. Królestwo 

warzyw i owoców. Jedno z najładniejszych wnętrz w mieście 
i zdecydowanie na studencką kieszeń! Nie wierzycie? 
Koniecznie się tam wybierzcie, to bardzo blisko kampusu. 
Tarty, zapiekanki, placki, naleśniki, zupy, sałatki, soki itd. itd. 
Pysznie, lekko i zdrowo.

Adres: ul. Kośnego 5

Wintydż i Wintydż Akt II
Przytulna, kameralna knajpka. Drinki i koktajle, które 

zachwycają nie tylko smakiem, ale również wyglądem. Są tak 
cudne, że szkoda je wypijać (zjadać). Dają mnóstwo szczęścia, 
idealne na gorszy dzień i nie tylko.

Adres: 
ul. Szpitalna 17
Plac Teatralny 12

Manifest Street Food
Miejsce dla tych, którym przejadły się tradycyjne 

zapiekanki. I choć znajdziecie wersję z serem, szynką  
i pieczarkami, są też bardziej wyszukane dodatki takie jak 
pesto, wołowina czy rukola. W piątki i soboty czynne do 2.00 
w nocy, więc spokojnie zaspokoicie tutaj nocnego głoda.

Adres: Mały Rynek 11

Reset Raciborski
Pub zlokalizowany w samym centrum Opola. Miejsce, 

które pozwala na zresetowanie się po ciężkim dniu na uczelni. 
Świetny klimat, studenckie ceny.

Adres: Mały Rynek 16

Melon Pub
Kto lubi quizy? Podobno najlepsze zabawy odbywają 

Laba
Jeśli marzycie o wypiciu kawy na spokojnej wyspie 

to jesteście całkiem blisko spełnienia tego pragnienia. Choć  
w weekend może być ciężko o spokój, bo z pewnością będzie 
tłoczno ;). Do Waszej dyspozycji są krzesełka, leżaki, hamaki, 
na zewnątrz i w środku. Możecie tam zjeść dobre ciasto, 
wypić świeżo wyciskany sok, uraczyć się dobrym piwem. Jeśli 
chcecie zaimponować swojej drugiej połówce to możecie 
zabrać ją na randkę na pomost, gdzie będzie czekał na Was 
wcześniej przygotowany stolik i świece. W wakacje istnieje 
opcja  skorzystania z letniego kina. 

Adres: ul. Spacerowa 16 (wyspa Bolko)

Highlander
Kolejny bar – legenda w Opolu, potocznie zwany 

Hajem. W urokliwym miejscu, z wielkim tarasem nad Kanałem 
Ulgi. Odbywają się tutaj popularne imprezy drumbasowe.

Adres: ul. Szpitalna 3

Ludova Bar
Kolejny pub na Małym Rynku – słynie z pysznego 

czeskiego i belgijskiego piwa, buły z mielonym oraz autorskich 
koktajli.

Adres: Mały Rynek 18

Red Bike
Jedyne takie miejsce w Opolu, które serwuje czerwone 

piwo wytwarzane w najmniejszym browarze w Polsce i jedyne, 
które serwuje oryginalny ukraiński browar Obalon. Piwosze! 
Łączmy się!

Adres: Mały Rynek 17

się w Melonie. Najstarszy pub na Małym Rynku – popularnej 
imprezowni w Opolu. Dobre miejsce na before party. Latem 
znajdziemy tutaj plażę, leżaki, prosseco i telebim dla fanów 
sportowych emocji.
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STYPENDIA

Często studenci zmuszeni są sami zadbać o swoje utrzymanie, a wiadomo - życie 
sporo kosztuje. Ze studenckimi budżetami bywa różnie. Jedni decydują się na pracę 
za granicą przez wakacje, inni korzystają z domowego cateringu, a jeszcze inni 
łączą studiowanie i pracę podczas roku akademickiego. Są też tacy, którzy starają 
się o przyznanie stypendium socjalnego lub naukowego. Choć droga po stypendia 
jest długa i kręta, warto pomęczyć się z papierologią. Najlepsi mogą otrzymać 
nawet po kilkaset złotych miesięcznie. W tekście znajdziecie kilka podpowiedzi 
jak ubiegać się o stypendium naukowe i socjalne.

Stypendium naukowe
Jednym z najbardziej prestiżowych w naszym kraju jest stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 

osiągnięcia. Oprócz tego, od drugiego roku studiów I stopnia (lub od pierwszego, jeśli jest się laureatem lub finalistą olimpiady) 
można ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, przyznawane przez Rektora na okres jednego roku, zawsze na wniosek 
studenta. Podstawą do przyznania tego stypendium może być uzyskanie wysokiej średniej ocen (minimum 4.0) za poprzedni 
rok akademicki i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe (we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym). Wszystkie te osiągnięcia muszą pokrywać się z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego”.

Stypendium socjalne
Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie tej 

formy pomocy zależne jest od sytuacji materialnej rodziny studenta w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę  
w rodzinie. W zależności od sytuacji, student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu 
przypadającego na członka rodziny studenta. Przeciętny miesięczny dochód (netto, na osobę w rodzinie) uprawniający do 
otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez Rektora i uczelniany organ samorządu 
studentów. Jeżeli Rektor w porozumieniu z samorządem ustali próg maksymalnego dochodu uprawniającego do stypendium 
w wysokości 700 złotych to stypendium mogą uzyskać osoby, których dochód wyniósł 700 złotych lub mniej. Osoby, które 
uzyskały dochód wyższy niż 700 złotych, nie mogą w takim wypadku otrzymać tego stypendium. Maksymalna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne zostanie ogłoszona na 
początku roku akademickiego.

Studenci zainteresowani stypendium socjalnym, mogą ubiegać się o nie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
Jak poprawnie złożyć wnioski?
1. Najpierw należy wypełnić elektroniczny wniosek w USOSweb, wydrukować jego ostateczną wersję, razem  

z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na innym kierunku.
2. Teraz zbieramy wszystkie wymagane załączniki, czyli np. zaświadczenia za osiągnięcia, oświadczenia 

 o niepełnosprawności.
3. Komplet dokumentów wraz ze wszystkimi wymienionymi we wniosku załącznikami dostarczamy do dziekanatu  

(w przypadku stypendium Rektora) lub do Działu Spraw Studenta (w pozostałych przypadkach).
4. Sprawdzamy stan wniosku w USOSweb i odczytujemy pocztę elektroniczną (studencki email).
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KOMUNIKACJA MIEJSKA - CZYM PO MIEŚCIE?
Studenci dzielą się na dwie grupy: miejscowych i przyjezdnych. O ile tym pierwszym 
poruszanie się po mieście nie sprawia większego problemu, ci drudzy mogą mieć  
z tym już kłopot. Dwa magiczne słowa - komunikacja miejska. Do ogarnięcia nazwy 
przystanków, numery autobusów i najważniejsza kwestia: gdzie kupić bilet? Oto 
kilka informacji.

Podstawą komunikacji miejskiej w Opolu są tzw. 
„eMZetki”, którymi możemy przemieszczać się po całym 
mieście. Studencki bilet kosztuje 1,30 zł w kiosku lub 1,50 
zł u kierowcy. Do dyspozycji macie również bilet dobowy 
za 4,50 zł, a także bilet akademicki, który kosztuje 175 zł 
i jest ważny 140 dni (czyli cały semestr). Jest to bardzo 
dobra inwestycja, jeśli od Waszego miejsca zamieszkania 
do uczelni macie spory kawałek drogi do pokonania.

Bilety możecie kupować też za pomocą smartfona 
- pobieracie się, wchodzicie w opcję „komunikacja miejska”, 
wybieracie Opole i aplikację SkyCash, rejestrujecie 
doładowujecie konto, zaznaczacie odpowiedni rodzaj 
biletu. Pamiętajcie, że bilet studencki jest ważny tylko 
wtedy, kiedy macie przy sobie legitymację studencką.

Jeśli chcecie dostać się z dworca PKP lub PKS na 
kampus, możecie przyjechać właśnie eMZetKą. Najpierw 
jednak musicie przejść się kawałek na przystanek przy 
ulicy Reymonta i stamtąd „jedenastką” dojedziecie 
na przystanek przy ulicy Oleskiej. Teraz już tylko kilka

kroków dzieli Was od miasteczka akademickiego.

Biblioteka Główna/Instytut Historii (ul.
Strzelców Bytomskich 2) 
Linia nr. [5/9/13/15/25] ul.Piastowska
Po wyjściu z autobusu, kieruj się w kierunku 
dworca PKP, omiń budynek Instytutu Śląskiego  
i skręć w prawo przy Instytucie Historii.

Wydział Sztuki (ul.Wrocławska 4) 
Linia nr. [5/9/13/15/25] ul. Spychalskiego
Po wyjściu z autobusu, kieruj się w stronę Mostu 
Piastowskiego, na rozwidleniu zejdź w stronę 
sklepu „Słoneczko”, następnie na Orlen. 

[7/8/12/15/16/17/18/28/80] Plac Jana Kazimierza

Katedra Biotechnologii (ul.Kardynała Kominka 
6) 
Linia nr. [3/8/10/12/16/17/21] ul. Henryka 
Sienkiewicza
Po wyjściu z autobusu, kieruj się w stronę uliczki  
z żółtym płotkiem.

Collegium Minus i Maius (Plac Kopernika 11) 
Linia nr. [3/8/10/11/12/16/17/21] ul. Stefana 
Żeromskiego
Po wyjściu z autobusu, kieruj się w kierunku 
Solarisa.

Wydział Ekonomiczny (ul.Ozimska 46) 
Linia nr. [10/14/15/17//25] ul.Ozimska 
Wydział mieści się naprzeciwko przystanku.

Katedra Technologii (ul. Dmowskiego 7) 
Linia nr.[3/5/9/11/13/16] 1 Maja „Katowicka” jak  
i „Plebiscytowa”
Po wyjściu z autobusu, kieruj się w stronę Hotelu 
„Wanda”, przy delikatesach wejdź w małą uliczkę.

Wydział Teologiczny (ul.Drzymały 1) 
Linia nr. [3/5/9/11/13/16/21] 1 Maja - Kasprowicza
Po wyjściu z autobusu, kieruj się w lewo na 
skrzyżowaniu 1 Maja i Kasprowicza.

Linia nr. [10/14/15/17/25] Ozimska - Plebiscytowa.
Po wyjściu z autobusu, przejdź za budynek Sądu 
Rejonowego.

Kampus Uniwersytetu oraz pozostałe Wydziały 
Linia nr. [11] Oleska - Uniwersytet, [11/25] 
Katowicka - Szpital.Kampus mieści się tuż za 
przystankami.
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PRZEWODNIK PO AKADEMICKIM SPORCIE
MIEJSCE: Na naszej uczelni sport jest nieodłączną 

częścią życia studenckiego, a także miasteczka akademickiego. 
Dawne WSP stało się jednym z najładniejszych kampusów, 
a jego centralną częścią jest boisko wielofunkcyjne Orlik 
mieszczące się na ul. Ojca Czaplaka, które powstało w ramach 
akcji przygotowawczej przed organizowanymi w Polsce 
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Poza 
tym w budynku dawnego liceum na pl. Staszica 1 mieści się 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie znajduje 
się sala gimnastyczna oraz siłownia, na których odbywa się 
większość zajęć sportowych.

ORGANIZACJA: Główną organizacją skupiającą 
akademicki sport jest Akademicki Związek Sportowy (AZS).  
Członkostwo w związku daje wiele przywilejów, dla których 
warto wyrobić legitymację AZS. Jest ona potrzebna chociażby 
do zgłoszenia drużyny w Akademickiej Lidze Mistrzów, 
gdzie minimum dwóch członków drużyny musi mieć takie  
legitymacje wyrobione. Aby je zdobyć należy wypełnić  
wymagany wniosek. Dodatkowo zostajemy ubezpieczeni – 
zależnie od składki. 

WYDARZENIA: I to właśnie z wyrobioną legitymacją 
AZS możemy zgłosić swoją drużynę do Akademickiej Ligi 
Mistrzów – uważanej przez wielu za najważniejsze wydarzenie 
sportowe w kalendarzu akademickim.  W trwającym od 
marca do maja turnieju piłkarskim może wziąć udział każdy 
kierunek studiów, a także, co było nowością w ostatniej edycji, 
reprezentacje danej grupy społecznej czy narodowej. Zespół 
może liczyć do 12 osób, a maksymalnie dwóch graczy może 
być spoza reprezentowanego kierunku studiów.

Drugim ważnym wydarzeniem sportowym w roku 
jest Piastonaliowy Dzień Sportu, organizowany podczas 
tygodnia juwenaliowego, aby zapewnić studentom oprócz 
świetnej muzyki na koncertach, wspaniałej zabawy na 
Żakinadzie czy Festiwalu Kolorów także okazję do poruszania 
się i spędzenia czasu jak najbardziej aktywnie. Każdy głodny 
żak w ten dzień może liczyć na darmowe śniadanie, które 
doda mu sił, ale także spowoduje, że będzie zdrowszy. 
W programie przewidziane są zawsze ciekawe warsztaty, 
prowadzone przez profesjonalnych trenerów lub lokalnych 
zawodników np. z capoeiry, futbolu amerykańskiego czy 
fitnessu. Poza tym organizowane są zawody np. w wyciskaniu 
sztangi, biegu pod schodach na 10 piętro akademika. W tym 
dniu rozgrywane są również ostatnie, decydujące o medalach, 
mecze Akademickiej Ligi Mistrzów. Najlepsi piłkarze toczą boje 
w meczu o 3. miejsce oraz w spotkaniu finałowym. Oprócz 
tego swoje piłkarskie umiejętności pokazują reprezentanci 
wykładowców i pracowników Uniwersytetu Opolskiego, 
mediów czy władz miasta.

SUKCESY: Największe sukcesy w ostatnich latach na 
arenach sportowych reprezentacja Uniwersytetu Opolskiego 
świętuje w badmintonie. Kadra trenowana przez Henryka 
Hołodnika przez ostatnie trzy lata zdobywała i broniła tytułu 
Akademickich Mistrzów Polski. Medale nasi badmintoniści 
zdobywali drużynowo, ale także w deblu, mikście czy stając 
wielokrotnie na najwyższym stopniu podium po meczach 
singlowych zarówno w krajowych turniejach, jak i na arenie 
międzynarodowej. Zawodnicy reprezentujący naszą uczelnię 
przywozili medale także z Akademickich Mistrzostw Europy.

Nasi reprezentanci odnoszą sukcesy także w innych 
dyscyplinach – judo, siatkówce kobiet, futsalu, karate,  
smoczych łodziach czy jeździectwie.

Więcej informacji na stronie AZSu: http://www.azs.uni.
opole.pl/ bądź w biurze przy ul. Katowickiej 87/34



mapa kampusu
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DZIEJE SIĘ
Studia to nie tylko nauka. Śmiemy twierdzić, że będzie to jeden z najbardziej 
aktywnych okresów w Twoim życiu - nie tylko towarzysko, ale także kulturalnie. 
Na naszej uczelni odbywa się naprawdę sporo świetnych wydarzeń kulturalnych. 
Prezentujemy je w pigułce - z dwóch perspektyw: naszych fotografek Justyny 
Adamus oraz Hani Wieczorek.
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PIASTONALIA

Jest to studenckie wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć. Piastonalia to przede wszystkim dobra zabawa, 
znakomici artyści i multum wydarzeń organizowanych dla studentów. Zabawa trwa przez kilka dni. Piastonalia to ruchome 
święto, przewidywane na maj – przygotuj się solidnie!

ZIMOWA GIEŁDA PIOSENKI

ZGP to wydarzenie kulturalne w województwie opolskim, które odbywa się w Studenckim Centrum Kultury. Wydarzenie 
promuje przede wszystkim młodych artystów z całej Polski. Zespoły muszą przygotować własną kompozycję oraz cover 
gwiazdy, której jest poświęcona Zimowa Giełda Piosenki. Organizatorzy co roku upamiętniają inną zasłużoną postać, której 
piosenki słyszymy najczęściej w marcu. 

KULTURALIA

To cykl warsztatów organizowanych przez studentów, dla studentów. Warsztaty są o różnej tematyce, dlatego każdy 
znajdzie coś dla siebie. Przed wzięciem udziału, musicie zapisać się na interesujący Was warsztat. W zeszłym roku jako “Gazeta 
Studencka”  organizowaliśmy warsztaty dziennikarsie.

Poza tym na studentów czekają także takie imprezy jak Otrzęsiny, Wielkie Kampusowe Grillowania, Dni Dawców Szpiku 
Kostnego DKMS, spektakle studenckie i wiele, wiele innych.
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