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Jeśli szukasz wsparcia w którymś z poniższych tematów, Uniwersytet Opolski i Wydział Filologiczny proponują: 

Wsparcie dotyczące kierunku studiów Wsparcie dotyczące studiów 
 

1. Koordynator kierunku 
2. Prowadzący zajęcia 
3. Strona internetowa kierunku 
4. Biblioteka 
5. BHP 
6. USOSweb 
7. Kurs ogólnouczelniany 
8. Moduł wybieralny 
9. Wychowanie fizyczne 
10. Lektorat  
11. Praktyki zawodowe 

 

 
12. Regulamin Studiów 
13. Dziekanat 
14. Dziekan 
15. Sekretariat 
16. Mobilność zagranicą 
17. Mobilność w kraju 
18. Samorząd Studencki 
19. Dom studenta 
20. Stypendium 
21. Niepełnosprawność 
22. Równe traktowanie 
23. Porady psychologiczne 
24. Porady prawne 
25. Lekarz/dentysta 

 
 

Poniższa ankieta kierowana jest do studentów 1 roku na kierunkach oferowanych przez Wydział Filologiczny. 

Prosimy o wypełnienie ankiety pod koniec 1 semestru, aby oszacować przepływ informacji dotyczących różnych form 

wsparcia, na które student Wydziału Filologicznego UO może liczyć. 

 

WSPARCIE DOTYCZĄCE KIERUNKU STUDIÓW 

 

1. Czy wiesz, kto jest koordynatorem kierunku, na którym studiujesz?     Tak/Nie 

Czy wiesz, jakimi sprawami zajmuje się koordynator kierunku?      Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie i kiedy koordynator kierunku przyjmuje studentów?     Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” – sprawdź informacje na stronie Wydziału Filologicznego  

http://wfil.uni.opole.pl/wladze-wydzialu/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące kontaktu z koordynatorem. 

 

 
 
 

 

2. Czy wiesz, jak kontaktować się z prowadzącymi zajęcia?      Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie”  - sprawdź informacje na stronie USOSweb  

Zaproponuj modyfikacje dotyczące kontaktu studenta z prowadzącymi zajęcia nauczycielami 

 

 
 
 

 

3. Czy zapoznałeś się/zapoznałaś się ze stroną internetową kierunku , na którym studiujesz?  Tak/Nie 

Czy dostępne informacje są czytelne?         Tak/nie  

Czy dostępne informacje są wystarczające?       Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” – sprawdź informacje na stronie internetowej kierunku – przez stronę wydziałową  

http://wfil.uni.opole.pl/kierunki-oferowane-przez-wydzial-filologiczny/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące strony internetowej kierunku. 

 

 
 
 

  

http://wfil.uni.opole.pl/wladze-wydzialu/
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4. Czy brałeś/brałaś udział w szkoleniu bibliotecznym?      Tak/Nie 

Czy wiesz, jak korzystać z zasobów biblioteki głównej?       Tak /Nie 

Czy wiesz, jak korzystać z zasobów biblioteki wydziałowej      Tak/Nie 

Czy wiesz, jak wypożyczyć książkę?        Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Biblioteki Głównej  

 http://bg.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące szkolenia bibliotecznego. 

 

 
 
 

 

 

5. Czy brałeś/brałaś udział w szkoleniu BHP?        Tak/Nie 

Czy wiesz, jaka jest procedura ewakuacji?        Tak/Nie 

Czy wiesz, jak udzielić pierwszej pomocy?        Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Sekcji ds. BHP i P.POŻ  

http://bhp.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące szkolenia BHP. 

 

 
 
 

 

 

6. Czy wiesz, jak korzystać z USOSweb?         Tak/Nie 

Czy wiesz, jak monitorować podpięte przedmioty?      Tak/Nie 

Czy wiesz, jak korzystać ze skrzynki mailowej USOSweb?      Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim się kontaktować w przypadku problemów technicznych w USOS web?   Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Centrum Informatycznego  

https://centrum.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące korzystania z USOSweb. 

 

 
 
 

 

 

7. Czy wiesz, jak zapisać się na kurs ogólnouczelniany?      Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat proponowanych kursów ogólnouczelnianych?  Tak/Nie 

Czy wiesz, co zrobić, jeśli wybrany przez ciebie kurs się nie utworzył?     Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim masz się kontaktować, żeby zapisać się na kurs „ręcznie”?    Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej UO 

https://www.uni.opole.pl/page/480/kursy-do-wyboru 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące zapisów na kursy ogólnouczelniane 
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8. Czy wiesz, jak zapisać się na moduł wybieralny?       Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat modułów wybieralnych na twoim kierunku?  Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim masz się kontaktować, żeby zapisać się na moduł wybieralny „ręcznie”   Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej  twojego kierunku – STUDENT - Moduł 

wybieralny  

Zaproponuj modyfikacje dotyczące zapisów na moduł wybieralny. 

 

 
 
 

 

 

9. Czy wiesz, jak zapisać się na WF?         Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat proponowanych grup WF?     Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim masz się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat WF?    Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej  SWF (Studium Wychowania Fizycznego)  

http://sport.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące zapisów na WF. 

 

 
 
 

 

 

10. Czy wiesz, jak zapisać się na Lektorat?        Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat proponowanych grup lektoratowych?   Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim masz się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat Lektoratu?   Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej  SJO (Studium Języków Obcych)  

http://sjo.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące zapisów na lektorat. 

 

 
 
 

 

 

11. Czy wiesz, jak zapisać się na Praktyki zawodowe?       Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat praktyk?       Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim masz się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat praktyk?   Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej  twojego kierunku – STUDENT – Praktyki 

oraz na stronie Centrum Edukacji Ustawicznej  http://cedu.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące praktyki zawodowej. 
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WSPARCIE DOTYCZĄCE STUDIÓW 

 

 

12. Czy znasz regulamin studiów?         Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć regulamin studiów?        Tak/Nie 

Czy wiesz, w jakich sytuacjach powołać się na regulamin studiów?     Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego 

https://uniopole.bip.gov.pl/49/regulamin-studiow.html 

 

 

13. Czy wiesz, czym się zajmuje dziekanat Wydziału Filologicznego?     Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć dziekanat Wydziału Filologicznego?      Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat twojej sytuacji?   Tak/Nie 

Czy wiesz, w jakich dniach/godzinach dziekanat zajmuje się sprawami studentów?   Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Wydziału Filologicznego 

http://wfil.uni.opole.pl/dziekanat/  

Zaproponuj modyfikacje dotyczące pracy dziekanatu i obsługi studenta. 

 

 
 
 

 

 

14. Czy wiesz, kto jest Dziekanem Wydziału Filologicznego?      Tak/Nie 

Czy wiesz, jakimi sprawami zajmuje się Dziekan?       Tak/Nie 

Czy wiesz, w jakich sprawach kontaktować się z Dziekanem?      Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć wzory podań do Dziekana?       Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie i kiedy Dziekan przyjmuje studentów?       Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Wydziału Filologicznego 

 http://wfil.uni.opole.pl/wladze-wydzialu/ 

 

 

15. Czy wiesz, czym się zajmuje sekretariat Wydziału Filologicznego?     Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć sekretariat Wydziału Filologicznego     Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat zajęć na twoim kierunku?  Tak/Nie 

Czy wiesz, w jakich dniach/godzinach sekretariat zajmuje się sprawami studentów?   Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Wydziału Filologicznego 

 http://wfil.uni.opole.pl/sekretariat/  

Zaproponuj modyfikacje dotyczące pracy sekretariatu i obsługi studenta. 
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16. Czy wiesz, jakimi sprawami zajmuje się Erasmus Office?      Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat programu Erasmus Plus?     Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat mobilności zagranicą?  Tak/Nie 

Czy wiesz, jakie dokumenty są wymagane w przypadku stażu lub studiów zagranicą?   Tak/Nie 

Czy wiesz, kto jest koordynatorem mobilności na twoim kierunku?     Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Programu Erasmus Plus  

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

Zaproponuj modyfikacje dotyczące spraw związanych z programem mobilności studentów zagranicą 

 

 
 
 

 

 

17. Czy wiesz, co to jest MOST?          Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat programu wymiany studentów MOST?   Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat mobilności w kraju?  Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Programu MOST 

 http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące spraw związanych z programem mobilności studentów w kraju. 

 

 
 
 

 

 

18. Czy wiesz, jakimi sprawami zajmuje się Samorząd Studencki?     Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat działań Samorządu Studenckiego?   Tak/Nie 

Czy wiesz, z kim się kontaktować, żeby uzyskać informacje na temat działań Samorządu Studenckiego?  

            Tak/Nie 

Czy wiesz, jakie informacje pojawiają się na stronie FACEBOOK Samorządu Studenckiego?  Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Samorządu Studenckiego  

http://samorzad.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące działań Samorządu Studenckiego. 

 

 
 
 

 

 

19. Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać miejsce w domu studenta?   Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat spraw lokalowych studentów?    Tak/Nie 

Czy wiesz, kto zajmuje się sprawami lokalowymi studentów?      Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej kampusu UO 

http://kampus.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące spraw lokalowych studentów. 
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20. Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać stypendium?     Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat stypendiów?      Tak/Nie 

Czy wiesz, kto zajmuje się sprawami dotyczącymi stypendiów?      Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich 

 http://bdss.uni.opole.pl/stypendia/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące stypendiów. 

 

 
 
 

 

 

21. Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać wsparcie ze względu na niepełnosprawność?  Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat wsparcia ze względu na niepełnosprawność?  Tak/Nie 

Czy wiesz, kto zajmuje się sprawami dotyczącymi wsparcia ze względu na niepełnosprawność?  Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Biura Osób Niepełnosprawnych 

 http://bon.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące wsparcia ze względu na niepełnosprawność 

 

 
 
 

 

 

22. Czy wiesz, w jakich sprawach możesz uzyskać wsparcie pełnomocnika ds. równego traktowania?  

            Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat wsparcia pełnomocnika ds. równego traktowania?  Tak/Nie 

Czy wiesz, kto jest pełnomocnikiem ds. równego traktowania na UO?     Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Pełnomocniczki UO ds. równego 

traktowania http://rownosc.uni.opole.pl/ 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące dostępu do informacji na temat równego traktowania. 

 

 
 
 

 

 

23. Czy wiesz, że możesz uzyskać wsparcie psychologiczne?      Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat wsparcia psychologicznego?    Tak/Nie 

Czy wiesz, kto zajmuje się sprawami dotyczącymi wsparcia psychologicznego?    Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej  

https://www.uni.opole.pl/page/3138/konsultacje-psychologiczne-dla-studentow-i-studentek 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące dostępu do informacji na temat wsparcia psychologicznego. 
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24. Czy wiesz, że możesz uzyskać wsparcie prawne?       Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat porad prawnych?      Tak/Nie 

Czy wiesz, kto udziela porad prawnych dla studentów?       Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Kliniki Prawa 

http://prawo.uni.opole.pl/index.php/wpia/klinikaPrawa 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące dostępu do informacji na temat porad prawnych. 

 

 
 
 

 

 

25. Czy wiesz, że możesz skorzystać z porady lekarza pierwszego kontaktu i dentysty?  Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje na temat wizyty u lekarza/dentysty?     Tak/Nie 

Czy wiesz, gdzie i kiedy lekarz/dentysta przyjmuje studentów?      Tak/Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” - sprawdź informacje na stronie internetowej Samorządu Studenckiego 

http://samorzad.uni.opole.pl/przychodnia-na-kampusie-uo/ 

 

Zaproponuj modyfikacje dotyczące dostępu do informacji na temat kontaktu z lekarzem/dentystą. 

 

 
 
 

 

http://prawo.uni.opole.pl/index.php/wpia/klinikaPrawa
http://samorzad.uni.opole.pl/przychodnia-na-kampusie-uo/

