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RUSZYŁA  
PORADNIA 
W maju rozpoczęła działalność Studencka Po-
radnia Prawna. W  jej ramach nieodpłatnych 
porad prawnych będą udzielać studenci z Insty-
tutu Prawa, Administracji i Ekonomii, działając 
pod nadzorem krakowskich adwokatów i  rad-
ców prawnych. Celem Poradni jest – z  jednej 
strony – ułatwienie dostępu do pomocy praw-
nej dla osób, których nie stać na zatrudnienie 
profesjonalnego pełnomocnika, z drugiej strony 
– umożliwienie studentom lepszego poznania 
praktyki funkcjonowania regulacji prawnych.

Kolejna akcja udzielania porad prawnych 
nastąpi w  sobotę  9 czerwca 2018 r. godz. 
12:00–15:00. Do poradni można zgłaszać się 
osobiście w punkcie Poradni przy Biurze Karier 
(pok. 46b, obok portierni) lub nawiązać kon-
takt mailowy poradnia@up.krakow.pl.

Od października Poradnia będzie funkcjo-
nowała regularnie. Wszelkich informacji 
związanych z  działalnością Poradni udzie-
lają koordynatorzy tej inicjatywy – dr Łucja 
Kobroń-Gąsiorowska i  dr Marcin Mazgaj. 
Jak zapowiada dyrektor Andrzej Piasecki 
Poradnia nie będzie ograniczała się tylko do 

NOWE  
SPECJALNOŚCI

Na studiach magisterskich, kierunek Ekono-
mia społeczna, będzie menadżer społeczny 
– specjalność przygotowująca nowoczesnych 
menadżerów łączących wiedzę z zakresu eko-
nomii, polityki społecznej, finansów i zarządza-
nia, przygotowanych do pracy w  instytucjach 
usług publicznych, przedsiębiorstwach i orga-
nizacjach pozarządowych.  Kolejna specjal-
ność to zrównoważony rozwój, w jej ramach 
nastąpi wymiana doświadczeń i  transferu 
wiedzy wraz z nowymi sposobami dobrego za-
rządzania, z uwzględnieniem aspektów ekono-
micznych, społecznych i środowiskowych oraz 
z  wdrożeniem zasady dobrego zarządzania.

Na kierunku Administracja nową specjalnością 
będzie koordynator polityk publicznych, któ-
ra przygotuje do przyszłej samodzielnej pracy 
w  administracji poprzez komplementarne ko-

ERAZMUS  
I ODESSA

Międzynarodowy program wymiany studen-
tów umożliwia poznanie uczelni z  wielu kra-
jów Europy. W tym roku w ramach Programu 
Erasmus+ kształciło się u nas 27 studentów 
z Włoch, Francji, Hiszpanii, Holandii, Rumunii, 
Czech, Turcji. W Instytucie za sprawy Erazmu-
sa odpowiada dr Karol Bieniek, który również 
koordynuje indywidualne wyjazdy studentów 
z IPAE do uczelni zagranicznych.

Poza tym programem, współpraca między-
narodowa rozwija się w  wielu kierunkach. 
W  czerwcu na kilka dni do Odessy poleci 
sześciu studentów naszego Instytutu, aby 
wygłosić referaty podczas międzynarodowej 
konferencji „Badania-Nauka-Rozwój”. Opiekę 
merytoryczną nad tą grupą sprawują doktorzy: 
Małgorzata Kmak i Marek Stych.

rzystanie z dostępnych potencjałów i skutecz-
ne projektowanie rozwoju w oparciu o polityki 
publiczne. Kolejna specjalność, administracja 
sektora prywatnego umożliwi zdobycie spe-
cjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji w zakresie administracyjno-prawnej obsługi 
biznesu (zarządzanie: zasobami ludzkimi, 
jakością, finansami) oraz administrowanie 
zasobami (kredytami, środkami bankowymi, 
funduszami unijnymi). Sieciomaniacy wy-
żyją się na specjalności e-administracja. 
Tu preferowana będzie zintegrowana wiedza 
z  zakresu administracji (w  tym także prawa 
i  zarządzania) w połączeniu z narzędziami IT. 
Absolwent będzie przygotowany do uzyskania 
europejskich certyfikatów umiejętności kom-
puterowych: ECDL, ECDL-A, ECDL WebEditing 
oraz do obsługi serwisów publicznych instytu-
cji z poziomu systemu CMS.

kwestii prawnych: Studenci Administracji 
pomogą w sprawach urzędowych, a studenci 
Ekonomii społecznej, będą wypełniali PIT-y 
i informowali jak założyć firmę.

Juwenalia * Proces Chrystusa
  i inne wydarzenia

czytaj na s. 2



2

Gazetka studentów Instytutu Prawa, Administracji i EkonomiiGazetka studentów Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

WYDARZENIA
• Podaruj książce drugie życie i  zbuduj 

z nami bibliotekę – to akcja oddawania 
książek zalegających na półkach w  na-
szych domach, dzięki której wzbogacone 
zostaną zbiory biblioteki szkolnej w Szko-
le Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum 
prowadzonych przez Fundację Wspierania 
Idei Marii Montessori „ZIARNKO MAKU”. 
Zbiórka potrwa do końca maja. 

• Konkurs na najlepszy mem – czyli próba 
spojrzenia na naszą instytutową rzeczywi-
stość z przymrużeniem oka. Memy czasa-
mi śmieszą, czasem złoszczą, ale zawsze 
wywołują zaciekawienie. W akcję zaanga-
żowali się studenci i pracownicy naukowi. 
Najlepsze memy są publikowane, a  ich 
autorzy otrzymują nagrody.

• Warsztaty z  mediacji i  negocjacji pro-
wadzone przez dr. Łukasza Stacha wy-
wołały spore zainteresowanie.  Studenci 
zapewne liczą, że to szkolenie pomoże im 
w usprawiedliwianiu nieobecności na za-
jęciach czy w sprawie pytań na egzaminie.

• Uniwersytety w  Polsce zabijają kre-
atywność! – pod takim prowokacyjnym 
hasłem miała miejsce Wielka Debata Po-
kazowa – Studenci vs Wykładowcy.  Pu-
bliczność dopisała i pojawiły się opinie, że 
w  tej konfrontacji studenci miażdżą wy-
kładowców swoimi argumentami. Jak było 
naprawdę? Kto był ten wie!

• Organizacje pozarządowe i  my – jed-
nego dnia gościli u  nas i  proponowali 
współpracę przedstawiciele kilkunastu 
stowarzyszeń: Fundacji Miejsc i  Ludzi 
Aktywnych, Stowarzyszenia Ambasa-
da Współpracy, Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”, Fundacji Ronalda 
McDonalda, Fundacji Biuro Inicjatyw 
Społecznych Key Business Executive, 
Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Han-
dlu” Fairtrade Polska, Fundacji Instytut 
Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie 
Polska Misja Medyczna, Fundacji „Ko-
alicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade 
Polska. Współpracę z tymi organizacjami 
koordynuje dr Ewa Radomska.

• Rola biegłych we współczesnych postę-
powaniach sądowych – to tytuł konferen-
cji, w Sandomierzu, w której uczestniczyli 
nasi studenci, przy okazji odwiedzając też 
miejscowe licea. Więcej na temat na stro-
nach koła naukowego FollowUP. 

• Symulacja wyborów. Jesienią krakowia-
nie wybierają prezydenta miasta, ale już 
24 maja studenci naszego Wydziału mogą 
wziąć udział w  symulacji wyborczej. Bę-
dzie informacja, będą plakaty. Przy urnie 
zasiądzie komisja i odbędzie się głosowa-
nie. Zainteresowanych do współpracy za-
prasza student Patryk Ogar (prawo II rok).

• Wyjątkowi goście. O  prawach człowieka 
mówił RPO – dr Adam Bodnar, a o pracy 
dyplomaty opowiadał pracownik służby 
konsularnej RP na terenie Ukrainy Adam 
Myślicki. Natomiast podczas konferencji 
poświęconej ekonomii społecznej inaugu-
racyjny wykład wygłosił znany warszawski 
przedsiębiorca prof. Andrzej Blikle. Z kolei 
aż z USA (Południowa Karolina) przyjechał 
prof. Thomas H. Culhane zaangażowany 
w  pomoc krajom rozwijającym się, który 
przedstawił swoje projekty ekologiczne.

• PR bez krawatów – spotkanie z  eksper-
tami w  Pauza In Garden. W  tajniki public 
relations wprowadzali: Tomasz Gębala 
– creative director w  agencji Dziadek do 
orzechów oraz Albert Stęclik współzało-
życiel i planner. Obaj opowiadali o  tworze-
niu kampanii społecznych, które zdobyły 
Złote Effie, Złote spinacze, Kreatury, Mixx 
Awards, zwycięstwo w  Young Creative 
Planners Eurobest. Po nich mówiła Do-
minika Drobiazg – współorganizatorka 
spotkań Karmimy Wiedzą i Content Creator 
w Picodi, pracownik agencji marketingowej 
Goodkloo. Oni i pozostali – pasjonaci albo 
wariaci na punkcie PR, przekonywali o sile 
i mocy oddziaływania kampanii społecznych 
na masy i  jednostki. Wystąpień było wiele, 
a  po wszystkim dyskusja trwała jeszcze 
w kuluarach. Podobało się! Bez tytułów pro-
fesorskich, bez popisywania się wiedzą, na 
pufach i na luzie… i bez krawatów! 

• Pierwsze Absolutorium. Rodzi się u nas 
nowa tradycja (jak w ,,Misiu’’). Po końco-
wych zajęciach studenci ostatniego roku 
studiów otrzymują tzw. absolutorium, 
czyli potwierdzenie zakończenia studiów 
(choć jeszcze nie dyplom). Dlatego stu-
denci II roku SUM – tryb niestacjonarny  
(19 maja) i dzienny (29 czerwca) – spo-
tkają się w samo południe celem uczczenia 
tego wydarzenia. Będą togi, przemówienia 
VIP-ów, pamiątkowe zdjęcia, chwile wzru-
szenia. Ech, łezka w oku się zakręci. 

• Akademickie Biuro Karier ma nową sie-
dzibę (obok portierni) i  z  nową energią 
pomaga w  zbieraniu doświadczeń zawo-
dowych. Dzięki ABK znajdziesz praktykę 
lub staż – również płatny; otrzymasz 
fachową poradę w  zakresie doradztwa 
zawodowego; zaplanujesz swoją karierę; 
zorganizujesz lub znajdziesz szkolenie; do-
wiesz się wszystkiego o  procesie zatrud-
nienia (jak napisać CV, jak wygląda roz-
mowa kwalifikacyjna itp.). Kierownikiem 
ABK jest pani Ewa Trznadel, więcej na:  
www.abk.up.krakow.pl

• Juwenalia 2018: 16-go maja, o  godzi-
nie 20:00 spotykamy się na Kabaretonie 
w  klubie „Bakałarz”. Świetną zabawę 
i  mnóstwo śmiechu gwarantują: Tomasz 
Machnicki, Tomasz Kwiatkowski oraz Ma-
ciej Brudzewski. Ten wyjątkowy wieczór 
zakończy gwiazda wieczoru – niespo-
dzianka.   18-go maja, o  godzinie 15:30, 
na placu uniwersyteckim przy ulicy Pod-
chorążych 2. Będzie to piknik juwenaliowy 
połączony z  koncertami takich zespołów 
jak: „The Louders”, „Wspólnota miesz-
kaniowa”, „PowerPlay”, a  także występ 
„Meant to Move Dance Studio”. Bezpłat-
ne wejściówki można odbierać w  Biurze 
Samorządu – tj. pokój 48B, codziennie od 
8:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy!

• Proces Chrystusa, czyli wielka insceni-
zacja i  improwizacja. Czas akcji: piątek,  
18 maja, godz. 14.00; miejsce: Rynek 
Główny. Aktorzy: nasi studenci prawa. 
Ich role: sędziowie, prokuratorzy, obrońcy. 
W symulacji współczesnego procesu Jezu-
sa Chrystusa, pominięte zostaną kwestie 
religijne, a  spektakl zdominują sprawy 
normatywne i proceduralne postępowania 
w zgodzie z obowiązującym wówczas pra-
wem rzymskim. Uczestnicy tego wydarze-
nia zapoznają się z aktem oskarżenia prze-
ciwko Jezusowi, a  także mową obrońców. 
Reżyseria: dr Tomasz Szeląg.

• Międzynarodowe czasopismo naukowe 
„European  Journal of Economics and De-
velopment”, powstaje u nas z inicjatywy 
dr. Marka Stycha. Studenci, jako autorzy 
tekstów, też są mile widziani, choć wyma-
gania są wysokie: tematyka prawno-eko-
nomiczna, tekst w j. angielskim, pozytyw-
na opinia recenzentów.
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INNE STUDIA
DOKTORANCI 
Jestem doktorantką III roku nauk o polity-
ce. Poza tym jestem też marketingowcem 
i  pracuję w  dziale marketingu w  krakow-
skiej firmie branży IT. 

Studia doktoranckie to inny poziom i charak-
ter studiowania. Polegają głównie na pracy 
indywidualnej i budowaniu swojej pozycji i do-
robku w  świecie naukowym. Ważne jest aby 
szybko rozpoznać przestrzeń, w której chcemy 
się rozwijać, a najlepiej znać ją jeszcze zanim 
rozpoczniemy studia.  

Doktoranci też mają zajęcia, ale nie jest ich 
dużo i bez większych trudności można godzić 
je z  pracą. Ponadto nasza praca polega na 
pisaniu artykułów, udziale w  konferencjach, 
a także systematycznym tworzeniu doktoratu. 
Poza tym angażujemy się w działalność orga-
nizacyjną na Uczelni. 

Bardzo ważne są konsultacje z  promotorem. 
Obowiązuje nas prowadzenie zajęć ze studen-
tami. Studia doktoranckie trwają 4 lata, ale 
można je szybciej zakończyć, zdając egzaminy 
i broniąc pracę.

Paulina Sacha

Oprócz mgr Pauliny Sachy w Instytucie zajęcia 
prowadzą doktoranci: Maria Kotkiewicz, Pa-
weł Ostachowski, Monika Kulka-Smołkie-
wicz, Piotr Pułka, Katarzyna Witkowska, 
Łukasz Zima, Viktoria Herasymenko, Ka-
tarzyna Rosół, Joanna Słonczyńska-Łabuz.  

PODYPLOMÓWKA
Dobra wiadomość: na te studia już można zapisywać się po licencjacie. Zła: to studia 
płatne . Ale może warto zachęcić tych, którzy już dawno zdobyli dyplomy, a teraz chcą się 
doskonalić w bardzo specjalistycznych tematach. Poniżej pełna oferta studiów podyplo-
mowych w IPAE i nazwiska ich szefów. 

• Administracja samorządowa – dr Małgorzata Kmak 
• Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową – dr Marcin Sala-Szczypiński
• Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny – dr Marta Czyżewska
• Prawo dla urzędników nieprawników – dr Grzegorz Krawiec
• Prawo inwestycyjno-budowlane – dr Grzegorz Krawiec
• Prawo wykonawcze – dr Grzegorz Krawiec
• Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt – dr Grzegorz Krawiec
• Marketing i nowoczesna administracja – dr Ewa Radomska
• Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych  –  dr Agata Nodżak
• Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwościowi i instytucjach pomocniczych – 

dr A. Juryk
• Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej –  dr A. Ogrodnik-Kalita

NIESTACJONARNIE
O zaletach i wadach studiów niestacjonar-
nych opowiada Karolina Domagała studiu-
jąca w tym trybie administrację.

Najważniejszą zaletą jest możliwość podjęcia 
pracy. Ważny jest też kontakt ze zróżnicowaną 
grupą koleżanek i  kolegów. Student zaoczny 
ma okazję do rozmowy, wymiany poglądów 
z  osobami starszymi, których nie brak na 
naszym kierunku. Osoby te nierzadko pracują 
w  instytucjach państwowych lub posiadają 
własne firmy. Istnieje możliwość uzyskania 
rady i potrzebnych informacji do rozwoju swo-
jej ścieżki kariery.

Z racji ograniczonego czasu wykładowcy sta-
rają się skupić na tym co najważniejsze z da-
nego przedmiotu, zajęcia są na ogół ciekawe 
i konkretne. Wielokrotnie doświadczyłam przy-
kładów wyrozumiałości ze strony wykładow-
ców, jeżeli chodzi o nieobecność spowodowa-
ną pracą tj. możliwość zaliczenia kolokwium 
w  innym terminie, nadrobienie materiału na 
dyżurach, usprawiedliwienie za pomocą za-
świadczenia z pracy.

Z  drugiej strony studia niestacjonarne po-
siadają wady. Pracodawca nie jest w  stanie 

zapewnić nam wolnych dni (zwłaszcza w piąt-
ki) gdy mamy zajęcia na uczelni. Nierzadko 
prowadzi to do powstawania zaległości. Duża 
ilość materiału przekazana studentom na za-
jęciach może niektórych motywować do nauki 
i  ciężkiej pracy, a  innym sprawiać problemy 
z  prawidłowym przyswojeniem przekazanych 
informacji.

Niejednokrotnie trzeba poświęcić cały week-
end na uczelni co bywa męczące. Oczywi-
ście są przerwy między zajęciami na drugie 
śniadanie czy obiad, jednakże po tak inten-
sywnym weekendzie nie każdy ma siłę na 
nowe wyzwania, które niesie ze sobą kolejny  
tydzień. No i oczywiście sesja egzaminacyj-
na. Trzeba pogodzić obowiązki w ciągu tygo-
dnia z nauką przed sesją i w trakcie trwania 
sesji co może sprawiać trudności niektórym 
osobom

Ja jestem zadowolona, bo udało mi się pogo-
dzić te studia z  innymi obowiązkami. Cieszy 
mnie dostępność wykładowców i  taka ,,pro-
studencka’’ postawa kadry (także w  sekre-
tariacie i  bibliotece), możliwość kontaktu 
w  weekendy, drogą mailową. Z  opowiadań 
starszych koleżanek, wiem, że po skończeniu 
studiów zaczyna im czegoś brakować…

Mateusz Nowak
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ABC STUDENTA 
IPAE
• Dziekanat  – pokój 139. Z Paniami z Dzie-

kanatu trzeba dobrze żyć! Tu uzyskasz 
zaświadczenie, że studiujesz, złożysz po-
danie o warunek, komis, wydłużenie sesji 
oraz załatwisz wiele innych spraw. Dzieka-
nat zarządza Wydziałem Politologii, w któ-
rego skład wchodzą Instytuty.

• ECTS  – punkty, które liczysz w czasie sesji 
i których nie może być ani za mało (bo nie 
zaliczysz sesji), ani za dużo (bo będziesz 
musiał za nie zapłacić). Odzwierciedlają 
nakład pracy studenta potrzebny do osią-
gnięcia założonych w  programie efektów 
kształcenia/uczenia się.

• Egzamin  – kończące przedmiot, osta-
teczne  sprawdzenie wiedzy. Cała „zaba-
wa” w wykłady i ćwiczenia przestaje mieć 
znaczenie, gdy zostajesz dopuszczony  do 
egzaminu. Forma zależy od prowadzącego 
wykład, może być ustna lub też pisem-
na: pytania otwarte, test jedno lub wielo-
krotnego wyboru.

• Egzamin  – to zawsze dwie szanse na zda-
nie I i II termin (patrz egzamin poprawko-
wy). Pamiętaj: oceny z egzaminów wliczają 
się do średniej ocen.

• Egzamin „zerowy” tzw. „zerówka”  – 
egzamin,  którego termin jest wcześniej-
szy  niż tego „podstawowego”, ustala 
go wykładowca, zazwyczaj odbywa się 
jeszcze  przed rozpoczęciem sesji egza-
minacyjnej. Nie jest on obowiązkowy, ale 
skorzystanie z niego ulży sesyjnej mordę-
dze. Egzamin zerowy nie pociąga za sobą 
negatywnych konsekwencji w  przypadku 
„oblania” – nadal masz I i II termin (po-
prawkę). Jedynym „ale” w  tej idylli jest 
hak: nie wszyscy mogą do niego podejść. 
Najczęściej są to wybrani studenci, typo-
wani różnymi mniej lub bardziej skompli-
kowanymi sposobami (np. lista obecności 
na wykładzie, najlepsi  studenci z  grupy 
określani przez ćwiczeniowców).

• Egzamin przed terminem tzw. „przed-
termin”  – często mylony z  „zerówką”, 
jednak istotnie od niej różny. Jego niewąt-
pliwym plusem jest możliwość przystą-
pienia do niego wcześniej niż do „podsta-
wowego” egzaminu. Jednak jego  niezali-
czenie liczy się tak, jakbyś oblał egzamin 
w I terminie. Kolejnym podejściem jest już 
poprawka, a nie jak w przypadku ”zerówki” 
właściwy termin egzaminu.

• Egzamin poprawkowy tzw. „popraw-
ka”  – II termin dodatkowa szansa zda-
nia  egzaminu, gdy w  sesji właściwej 
powinie Ci się noga. Studentowi, co do 
zasady,  zawsze przysługuje jedna po-
prawka.

• Egzamin warunkowy    – egzamin, który 
jest szansą dla studenta gdy nie zda „po-
prawki”. W takim przypadku można wystą-
pić do Dziekana z wnioskiem o warunkowe 
zaliczenie przedmiotu. Powtarzanie przed-
miotu objętego wpisem warunkowym pole-
ga na zezwoleniu na podjęcie studiów na 
wyższym roku (semestrze), pomimo nieza-
liczenia egzaminu z poprzedniego roku (se-
mestru). Warunkami są: odpłatność usta-
lona przez Rektora oraz zaliczenie wykła-
dów z przedmiotu. Jeśli tych wymagań nie 
wypełnisz, zostaniesz skreślony z  listy 
studentów. Dziekan może wyrazić zgodę 
na dwa wpisy warunkowe, jeśli nie prze-
kroczyłeś limitu niedoborów punktowych 
wynikających z  zarządzenia Rektora (ak-
tualnie 8 pkt. ECTS). Egzamin warunkowy 
nie przysługuje studentom pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i  pierwszego 
roku jednolitych studiów magisterskich 

(więc pierwsze dwa semestry trzeba zali-
czyć najpóźniej w sesji poprawkowej).

• Egzamin komisyjny tzw. „komis”  – pro-
cedura wyjątkowa, uruchamiana w  przy-
padku gdy student zgłasza zastrzeżenia 
dotyczące prawidłowości przeprowadzo-
nego egzaminu. Zgłaszając zastrzeżenia 
masz prawo w  ciągu 3 dni roboczych od 
ogłoszenia wyniku złożyć do Dziekana 
umotywowany wniosek o przeprowadzenie 
egzaminu komisyjnego. Komis jest egzami-
nem ustnym. W  skład komisji egzamina-
cyjnej wchodzą: przewodniczący (Dziekan 
lub Dyrektor Instytutu), nauczyciel akade-
micki poprzednio egzaminujący studenta, 
specjalista z zakresu danego kursu. 

• Godziny (lub dni) rektorskie (dziekań-
skie)  – laba, wolne, zajęcia przepadają. 
O nic nie pytaj i znikaj.

• Kolokwium tzw. „kolos”  – forma spraw-
dzenia wiedzy przyswojonej na  wykła-
dach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od eg-
zaminów – kolosy odbywają się kilka razy 
w  semestrze i  obejmują węższy zakres 
materiału. Zazwyczaj mają formę pisem-
ną, ale mogą się odbywać także w formie 
ustnej.

• Koła Naukowe  – to najlepsza forma ,,po-
zazajęciowej’’ aktywności studenta na 
Uczelni. Łączą sprawy pożyteczne (nauka, 
praktyki zawodowe) i przyjemne (wyjazdy, 
imprezy). W  naszym Instytucie działają 
dwa koła: Follow UP -  do którego zapisało 
się początkowo sto osób, choć aktywnie 
działa trochę mniej. Jego zakres obejmuje 
tak dużo inicjatyw, że do ich opisania po-
trzebne byłoby specjalne wydanie ,,Sprę-
żynki’’. Dlatego polecamy stronę (https://
ipaefollowup.wordpress.com) oraz zgła-
szanie się do pracy przy kolejnych projek-
tach. Kontakt analogowy: Kacper Cholewa 
(Prawo II rok) i dr Wojciech Maciejewski 
(opiekun). Drugie to Koło Debat, ma mniej 
członków, ale za to prężnie działających. 
Koło zainicjowało już wiele debat, naj-
ciekawszą była ta z  udziałem studentów 
i  wykładowców. Organizują warsztaty jak 
przemawiać publicznie, budować logicz-
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ną argumentację w  wypowiedzi, zyskać 
pewność siebie podczas przemawiania do 
dużego grona osób. Nie boją się wyzwań, 
uczestniczą w  międzyuczelnianych po-
tyczkach, gdzie debatują wg zasad Debat 
Oksfordzkich. Sami zobaczcie   https://
www.facebook.com/kolodebatup/ Prze-
wodniczącym jest Przemek Stankowski, 
opiekunem dr Karolina Mania.

• Konsultacje  – dyżur, podczas którego na-
uczyciele akademiccy przyjmują studen-
tów i interesantów w wszelkich sprawach. 
W IPAiE pracownicy dyżurują 2 razy w ty-
godniu po 40 minut, ale w praktyce siedzą 
do ostatniego klienta. To, kiedy odbywają 
się konsultacje danego nauczyciela, moż-
na sprawdzić na stronie www.prawo.up.pl 
w zakładce „dyżury pracowników”

• Rektor  – oby żył wiecznie, najważniejsza 
osoba w  uczelni.  Aktualnie jest nim prof. 
dr hab. Kazimierz Karolczak. Sprawami 
studenckimi zajmuje się jeden z  prorekto-
rów, aktualnie dr hab. prof. UP Katarzyna 
Potyrała. W rektoracie znajduje się centrum 
dowodzenia uczelnią.

• Seminarium  – zajęcia dydaktyczne odbywa-
jące się na ostatnim roku studiów I stopnia 
oraz na studiach II stopnia. Seminaria mają 
przygotować studentów do napisania i obro-
ny pracy magisterskiej bądź licencjackiej.

• Sekretariat  – tu: administracja Instytutu, 
w którym studiujesz (prawo, administrację 
lub ekonomię społeczną). Jest to zarazem 
zaplecze urzędowe Dyrektorów Instytutu 
– p. 234. Tu szukasz ostatecznej deski ra-
tunku w sprawach wszelakich. 

• Sesja  – zazwyczaj dwa tygodnie wyjęte 
z  życia. Jest to okres,  w  czasie którego 
nie ma ćwiczeń i wykładów, ale za to dni 
i noce są przepełnione nauką do egzami-
nów, które w tym czasie się odbywają. Se-
sje na szczęście są tylko dwa razy w roku 
w zimę i w lato.

• Sesja poprawkowa tzw.: „kampa-
nia  wrześniowa”, „dożynki”  – szan-
sa dla studentów, którym nie udało się 
zaliczyć przedmiotu  w  I  terminie. Sesja 
poprawkowa zimowa odbywa się w ostat-
nim tygodniu semestru zimowego, sesja 
poprawkowa letnia ma miejsce we wrze-
śniu. 

• Stypendium  – pomoc finansowa dla 
studentów, która przybiera liczne for-
my:  stypendium naukowego, socjalnego, 
dla osób  niepełnosprawnych czy też za-
pomnianej przez wszystkich zapomogi. 
Informacje o  tym przeczytacie na stronie: 
http://stypendia.up.krakow.pl/

• Tytuł lub stopień naukowy  – otrzymu-
je się go po udowodnieniu, że osiągnęło 
się odpowiedni poziom wiedzy. Sporym 
nietaktem jest pomyłka w  stopniu przy 
zwracaniu się do wykładowcy. Wpisując 
skróty pamiętaj o kropkach, a więc: „mgr”, 
a  nie „mgr.”, „dr”, a  nie „dr.”, „prof.”, 
a  nie „prof”.  Hierarchia jest prosta: mgr 
> doktor > doktor habilitowany > pro-
fesor  (nadzwyczajny > zwyczajny). Sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego (tu: 
prof. UP) przyznaje uczelnia i pisze się je 
zwyczajowo dopiero po nazwisku. Wszyst-
kie inne stopnie i tytuły naukowe pisze się 
przed nazwiskiem.

• Urlop dziekański tzw. „dziekanka”  
– semestralne lub roczne zwolnienie 
z  zajęć  dydaktycznych, udzielany przez 
dziekana na wniosek studenta na okolicz-
ność stypendium zagranicznego lub  też 
z przyczyn losowych (np. choroba, radosne 
macierzyństwo/ojcostwo). Przyczyna musi 
być dokładnie udokumentowana.

• Wirtualna Uczelnia (WU)  – w  praktyce 
wirtualny indeks. Wpisywane  są tu zali-
czenia i oceny z ćwiczeń, wykładów (patrz: 
zaliczenia) oraz egzaminów. Jest to udoku-
mentowanie toku studiów.

• Wybory  – odbywają się na Uczelni niemal 
każdego roku (do nowej kadencji władz 
i uzupełniające). Każdy student może kan-
dydować do rady instytutu, rady wydziału 
i  Senatu Uczelni. Są za to różne punkty 
(co pomaga przy stypendiach), ale też jest 
obowiązek uczestniczenia w  żmudnych 
procedurach i naradach tych czcigodnych 
organów. Przy okazji warto też zachęcić 
do udziału w  wyborach samorządowych 
(nawet w roli członka komisji). W tej spra-
wie pracownicy naszego Wydziału i znany 
krakowski showmen Waldek Domański 
prowadzą specjalną akcję ,,Radny z certy-
fikatem’’ (więcej na Fb).

• Zaliczenie  – wpis  do WU stanowiący 
potwierdzenie uczestnictwa w  ćwicze-
niach i pozytywnego ich zaliczenia. Warun-
kiem przystąpienia do egzaminu z danego 
przedmiotu jest posiadanie zaliczenia 
z ćwiczeń.

Drugi numer ,,Sprężynki’’ przygotowali: Agnieszka Rzeźnik II Prawo; Angelika Czucha III Administracja; Aleksandra Frączek III Administracja;  
Dominika Składnik I SUM Administracji, Zuzanna Popiel I SUM Administracji, Mateusz Nowak II Administracja;  

Dorota Surówka III Administracja, Paulina Sacha studia doktoranckie. Korekta: Paulina Rus I SUM Administracja.  
Ponieważ dr Karolina Mania jest na stypendium w USA, w zredagowaniu tego numeru pomagał nam prof. Andrzej Piasecki. 

Redakcja nie ma jeszcze własnych gabinetów, ale jeśli chcesz do nas napisać do zapraszamy pod adres: sprezynka292@gmai.com 
Do zobaczenia jesienią!

ISBN 978-83-8084-133-8
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Zadałyśmy kilku pracownikom powyższe py-
tanie. Zdania były nieco podzielone. Najcie-
kawsza i dość odważna odpowiedź brzmiała: 
A: ,,Trzeba iść do Rektora by zwolnił takiego 
pracownika’’. Jest to dosyć surowa postawa, 
jednakże gdyby czasem dało się ją zasto-
sować… ;) Oczywiście żart. UWIELBIAMY 
wszystkich naszych wykładowców – nawet 
tych spóźnialskich. Znalazło się też bardzo 
praktyczne rozwiązanie: B: ,,Wymienić się 
numerem telefonów ze starostom i  jeżeli co-
kolwiek się zdarza informować studenta. Pra-
cownik powinien poinformować, że się spóźni, 
a w sytuacji, gdy nie dzwoni student to powi-
nien zrobić’’, C: ,,Trzeba byś wyrozumiałym 
i poczekać. Ale najlepiej dać kontakt do osoby 
z  grupy by wykładowca mógł poinformować 
telefonicznie. Ale 15 minut generalnie działa 
w dwie strony’’. Taka wymiana telefonów by-
łaby w  tym przypadku naprawdę bardzo po-
mocna jednak niestety nie każdy wykładowca 
się na to zgadza. D: ,,Nie wiem, bo nigdy się 
nie spóźniam, ALE CZYTAĆ KODEKS, czekać’’. 
Co tak bardzo może nam umilić oczekiwanie 

KWADRANS  
AKADEMICKI
czyli co zrobić, gdy wykładowca się spóźnia?

na zajęcia niż właśnie oddawanie się lekturze 
kodeksu? 

W  większości wypowiedzi dominowała suge-
stia by udać się do sekretariatu: E: ,,Czekać 
15 minut, później pójść zapytać do sekretaria-
tu i zostawić listę’’, F: ,,Zasada to sekretariat. 
Każdy prowadzący ma telefon. Ale kwadrans 
akademicki uprawnia studentów do jakiejś re-
akcji’’, G: ,,Iść do sekretariatu, bo zawsze są 
sytuacje losowe – oni mają dostęp do telefo-
nu. Sekretariat pełni rolę łącznika. Trzeba mieć 
trochę więcej tolerancji i wzajemny szacunek. 
Czasem warto popatrzeć od drugiej strony 
i pomyśleć trochę o drugiej stronie’’.

Widzimy tu rozsądną postawę i  taką, którą 
sami studenci najczęściej stosują – sekre-
tariat jest miejscem gdzie można uzyskać 
informację czy wykładowca się spóźni czy też 
w ogóle nie dotrze na zajęcia. Ale były też wy-
powiedzi pro studenckie: H:,,Kwadrans aka-
demicki i po 15 minutach mogą się rozejść’’, 
I: ,,Zasady są proste 15 minut , wychodzicie 

i  robicie listę’’; J: ,,Iść, do domu – POD WA-
RUNKIEM, że nie są to moje zajęcia’’, K: ,,Je-
żeli się spóźni raz poczekajcie do 30 minut, 
a  gdy notorycznie to akademicki kwadrans, 
karteczka i  iść’’, L: ,,Wersja ŻART: Kwadrans 
profesorski za moich czasów standardowo 
trwał 45 minut, ale SERIO punktualność obo-
wiązuje wszystkich, czyli po 15 minutach albo 
szukamy nekrologu i sprawdzamy, czy czarna 
flaga wisi przy wejściu na Uczelnię. Jak takich 
informacji nie ma to należy oddalić się w sku-
pieniu. Moim wzorem pod względem punktu-
alności jest prof. Tusiński, który przyznał, że 
odkąd pracuje na naszej Uczelni spóźnił się 
minimalnie tylko jeden raz’’. 

Te wypowiedzi podpowiadają nam jak studen-
ci powinni zachować się w  trudnej sytuacji, 
którą określa tytuł artykułu. 

Dominika Składnik i Zuzanna Popiel

Ps. Literami od A do L oznaczyliśmy wykładowców, którzy udzielili 
nam odpowiedzi. Ale czy na pewno udało im się zachować anoni-
mowość? W końcu studenci dobrze znają styl ich wypowiedzi… ;)

OBECNOŚĆ  
OBOWIĄZKOWA?
W październiku 2017 r. pojawiła się hiobowa 
informacja o  zmianie w  regulaminie studio-
wania. Odtąd wszystkie zajęcia (ćwiczenia 
i wykłady są obowiązkowe). Wykładowcy po-
czątkowo sprawdzali to skrupulatnie, z  cza-
sem pojawiły się jakieś ulgi, ale i tak zasada 
jest prosta: kto nie chodzi na zajęcia i  ich 
nie usprawiedliwia zostanie skreślony z  listy 
studentów. Dotyczy to głównie osób, które 
dostały się na studia i nie są zainteresowanie 
studiowaniem. Warto jednak od początku zo-
rientować się w sytuacji, na których zajęciach 
obecność jest priorytetem, aby pod koniec se-
mestru się nie zdziwić.
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Lista spraw jest długa. Niektóre można załatwić 
mailowo, inne telefonicznie, ale są i takie, które 
trzeba wyjaśnić. Studenci chcą np. zarezer-
wować sale na odrobienie zajęć, na spotkanie 
koła naukowego; pytają czy wykładowca bę-
dzie w dany dzień na dyżurze. W sekretariacie 
podpowiedzą gdzie należy złożyć wniosek, 
a  nawet pomogą sporządzić takie podanie.

Czasami studenci pytają się o  informacje 
powszechnie dostępne, np. o  godziny dzie-
kańskie, godziny dyżuru, wolne dni od zajęć. 
Pani Basia w sekretariacie prosi, aby najpierw 
sprawdzić komunikaty na stronie www.prawo.
up.krakow.pl: – Często kierujemy studentów 
piętro niżej do dziekanatu. Szczególne spię-
trzenie interesantów odczuwamy w piątek, bo 
wtedy najwięcej pracowników jest w  Instytu-
cie i zaczynają się też studia niestacjonarne.

Patrząc na pracę sekretariatu i na to kto tu 
przychodzi widać, że to miejsce ,,dla wszyst-

Miejsce dobre dla każdego człowieka, mającego potrzebę 
zaprzyjaźnienia się z książką.

Zielone drzwi biblioteki są znane każdemu 
studentowi i pracownikowi Wydziału Politolo-
gii. Wchodzisz, widzisz niewielki pokoik z biur-
kiem, z książkami dookoła i … z wieloma stu-
dentami. W  teorii maleńka biblioteka, ale… 
zerkasz w prawą stronę, a tam ukazują Ci się 
ogromne regały wypełnione po same szczyty 
książkami. Zagłębiasz się dalej i okazuje się, 
że obok istnieje czytelnia z  komputerami. 
W przypadku, gdy przychodzisz sam dokładnie 
nie wiedząc, czego szukasz, z nieokreślonym 
celem pracy do napisania, następuje szok. 
Pomocna dłoń pani kierownik biblioteki mgr 
Ewy Tłuczek wynajduje stertę niezwykle przy-
datnych książek. Podręczniki, kodeksy, arty-
kuły, encyklopedie, słowniki, eseje, powieści. 
Jakby tego było mało, w przeróżnych językach: 
portugalskim, łacińskim, czy ukraińskim. Zda-
rzają się nawet egzemplarze wydane w  Ma-
lezji czy Singapurze. Biblioteka oferuje wiele 
nowości z 2018 roku, ale posiada także dzieła 
starsze – np. książkę z 1890 r.  

BG

W SEKRETARIACIE ZAŁATWISZ PRAWIE 
WSZYSTKO

BIBLIOTEKA CIASNA, ALE WŁASNA

PANI JÓZEFA DBA 
O CZYSTOŚĆ

Zaczyna swoją pracę o  piątej rano. Musi 
wstać bardzo wcześniej, aby jeszcze do-
jechać na Uczelnię, przygotować się do 
swoich obowiązków. Sprząta sale wykłado-
we, gabinety, sekretariat,  korytarze, klatkę 
schodową, toalety. Kończy około jedenastej.

Pracuje od poniedziałku do soboty, bo w  ten 
dzień na zajęcia przyjeżdżają studenci niesta-
cjonarni, a  to są często grupy tak liczne, jak 
na studiach dziennych. Niedzielę ma wolną, 
ale za to w poniedziałek, po zjazdach week-
endowych roczników ,,zaocznych’’, sprząta-
nia jest dużo więcej. Zmorą pani Józefy jest 
czyszczenie ławek, bo przyklejane tam resztki 
po gumach do żucia są trudne do usunięcia. 
I wszechobecne chusteczki higieniczne, reszt-
ki po ,,konsumpcji’’, jakieś kartki, które nie 
trafiły do kosza.

Podobno oficerowie śledczy zawsze interesują 
się zawartością śmieci swoich podopiecznych. 
Pewnie na podstawie korytarzowych koszy 
każda nasza instytutowa pani sprzątaczka 
wiele mogłaby o  nas powiedzieć. Codziennie 
przez uczelniane korytarze i  sale przetacza 
się kilkuset studentów. Czasami zaśmiecanie 
zdarza się na Jej oczach, gdy rano czeka-
jąc na zajęcia nerwowo kończymy pierwsze 
śniadanie. W szkole podstawowej zdarza się, 
że nauczyciel zwraca uczniom uwagę by nie 
śmiecili, na uczelni dbanie o porządek powin-
no być normą. 

Pani Józefa pracuje na Uniwersytecie Pedago-
gicznym już 29 lat. Pewnie wiele wie o naszych 
zachowaniach, słabościach i  stylu bycia. Ale 
jest dyskretna i skromna (nie chciała zdjęcia), 
niechętnie opowiada o  swojej pracy, przypo-
mina, że jej podstawowym obowiązkiem jest 
to, aby wokół nas było czysto. Pomóżmy Jej 
w tym, choć trochę…

ACz.

mgr Barbara Lipska-Kłępa –  
najbardziej pogodny pracownik w Instytucie

kich”. Studentów jest najwięcej, ale często 
też przychodzą wykładowcy. Poza tym se-
kretariat to takie administracyjne zaplecze 
dyrekcji. Pracownicy naszego sekretariatu 
starają się obsłużyć wszystkich. Studen-
ci z  większym stażem wiedzą już dobrze, 
że pani Basia ma baaaardzo dobre serce 
i anielską cierpliwość. 

MN

Terminy sesji

Z  egzaminami zaczniemy się mierzyć już  
18 czerwca. Studenci studiów I-go stopnia 
podejdą do centralnego egzaminu z języka ob-
cego 25 czerwca, a cała sesja potrwa do 30 
czerwca. W razie gdyby komuś  powinęła się 
noga, sesja poprawkowa zmierza na ratunek 
w okresie: 6–16 września 2018. AF
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twić. Nie ma sensu petenta zarzucać na wstę-
pie masami przepisów, regułek, zagadnień 
prawnych. Naprawdę często prawnik musi być 
także psychologiem, gdyż zleceniodawca ocze-
kuje nie tylko porady prawnej, ale i wsparcia.

Dr Małgorzata Kmak – politolog, zastęp-
ca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji 
i Ekonomii.

Budowanie marki osoby, firmy, produktu czy 
miejsca jest fascynującą analizą ludzkich 
oczekiwań i  wyobrażeń. Praktyczny wymiar 
marketingu jest niepodważalny. Sama pro-
mocja nie wystarczy, to umiejętne zarządza-
nie determinuje jej skuteczność i  dokładnie 
tym jest marketing. Pracowałam jako Spe-
cjalista ds. promocji w jednej z krakowskich 
firm oraz w  ramach wielu projektów finan-

sowanych ze środków UE. Zajmowałam się 
promocją nowo utworzonej szkoły, która 
dziś stanowi jedną z  bardziej prestiżowych 
w Krakowie. Z placówką nadal współpracuję 
w zakresie działań marketingowych. W szko-
le uczę również wiedzy o  społeczeństwie. 
Nie są to jednak standardowe zajęcia, lecz 
autorski program, w  ramach którego sporo 
uwagi poświęcam nowoczesnym mediom 
i  promocji. Umiejętność współpracy ze stu-
dentami, rozpoznawanie potrzeb połączone 

Dr Anna Juryk – prawnik, specjalista prawa 
prywatnego międzynarodowego. 

Staram się ćwiczenia prowadzić praktycznie, 
tak by studenci na tym skorzystali w jak naj-
większym stopniu. Dopiero przy próbie rozwią-
zywania kazusów oraz pisania jakiegokolwiek 

pisma zaczynają się pojawiać praktyczne 
pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź 
w   oparciu o abstrakcyjne i generalne normy 
prawne. Znajomość przepisów to punkt wyj-
ścia, baza, lecz codzienność prawnika i pra-
cownika administracji stosującego prawo to 
coś więcej, tj. konieczność analizy i   oceny 
konkretnej sytuacji faktycznej oraz podjęcie 
konkretnych działań (np. przygotowanie pisma 
procesowego w sprawie).

Dr Marta Czyżewska – ekonomista oraz 
przedsiębiorca. 

Jako właściciel jednoosobowej działalności 
gospodarczej prowadzę szkolenia i  doradztwo 
współpracując z Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego. Agencja prowadzi Akcelerator 
pn. Start in Podkarpackie czyli np. szkolenia dla 
laureatów konkursu Junior Innowacji Podkarpa-
cia – uczę młodych przedsiębiorczych innowa-
torów z mojego regionu jak zakładać i prowadzić 
własny biznes. Podobnie szkolenia prowadzę 

także na naszej Uczelni, są one wprost przeło-
żeniem mojego doświadczenia doradcy, trenera 
oraz menedżera inwestycyjnego. Praktyczne 
zaangażowanie i  kontakt z  przedsiębiorcami 
i osobami planującymi biznes daje mi aktualną 
wiedzę o  najnowszych trendach w  technolo-
giach w wielu branżach, znajomość rynku, sze-

rokie kontakty w biznesie, z inwestorami, dzięki 
czemu mogę efektywnie pomagać zwłaszcza 
startującym z nowym przedsięwzięciem.

Dr Tomasz Szeląg – specjalista w  zakresie 
prawa rzymskiego i radca prawny. 

Przede wszystkim prawnik przyjmujący klienta 
musi pamiętać, że każdy jest inny. Trzeba wy-
dobyć z niego to, czego on oczekuje i wytłuma-
czyć mu czy tak w ogóle sprawę da się zała-

UCZĄ NAS 
Wśród naszych wykładowców są przedsiębiorcy, adwokaci, jest również asesor prokuratorski.  

Niemal każdy profesor i doktor ma jakieś doświadczenie praktyczne, wielu z nich pełniło funkcje 
w administracji i w polityce. Warto ich podpytać o to na zajęciach. 

A poniżej próbka informacji, które uzyskaliśmy od doktorów – praktyków

Dr Anna Juryk Dr Marta Czyżewska

Dr Tomasz Szeląg

Dr Małgorzata Kmak
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kształtowania rzeczywistości poprzez prawo, 
na przykład dlaczego Trybunał Konstytucyjny 
– organ z  zasady demokratyczny – powstał 
w  niesprzyjających okolicznościach historycz-
nych (1986 r.); sposób postrzegania przez spo-
łeczeństwo sądu konstytucyjnego (zdobywania 
legitymizacji i jego utraty), wytłumaczyć wybór 

konkretnych osób na stanowiska sędziowskie, 
czy też współcześnie toczący się wokół niego 
dyskurs. Wiedza naukowa pozyskiwana w tych 
badaniach ma charakter nie tylko poznawczy 
(opisowy, można powiedzieć: zaspokajający 
ciekawość), ale także wyjaśniający (dlaczego?) 
i przewidujący (co będzie?), a zatem ma poten-
cjał ściśle praktyczny. Jest też tym co obiektywi-
zuje, nie tylko dzięki metodom, ale także temu, że 
jest ciągle kontestowane przez innych naukow-
ców, przez co może mieć roszczenie do prawdy.

Dr Marek Stych – prawnik 

Myślę, że moja praca w znacznym stopniu ma 
charakter praktyczny. Kierunek Administra-
cja o profilu ogólnoakademickim prowadzony 
w  naszym Instytucie kształci absolwentów, 
którzy wszechstronnie są przygotowani do 
podjęcia pracy w charakterze pracownika ad-
ministracji publicznej. Oznacza to, iż wymiar 
praktyczny tych studiów ma również swoje 
znaczenie. Posłużę się dwoma przykładami. 
Pierwszy – przedmiot prowadzony przeze 
mnie jakim jest „Legislacja administracyjna”. 
Przedmiot ten łączy teorię i  praktykę. Każ-
dy z  tych elementów jest przydatny w  pracy 
pracownika administracji publicznej, bowiem 
zasady tworzenia prawa, w szczególności bu-
dowy przepisów, wejścia ich w życie powinny 
być znane pod kątem praktycznym przyszłej 
kadry administracji publicznej. Drugim przy-

z  ich znajomością trendów oraz swobodą 
poruszania się w świecie reklamy i mediów 
jest nieoceniona. To ich zaangażowanie jest 
wizytówką promocji Instytutu Prawa, Admi-
nistracji i  Ekonomii. Przekonuję studentów, 
że można uczynić promocję bardziej niezwy-
kłą, inspirującą i skuteczną. 

Dr Paweł Nowak – ekonomista 

Jako ekonomista mogę zapewnić, że na wy-
kładach z  ekonomii studenci poznają pra-
widłowości rządzące gospodarką. Stykają 
się z  typowym dla ekonomi spojrzeniem na 
rzeczywistość w kategoriach korzyści i kosz-
tów. Jest to bardzo często dla nich całkiem 
nowe doświadczenie. Wiedza o  gospodarce 
ma bardzo praktyczny charakter i  przydaje 
się w  codziennym życiu. Stopy procentowe, 
inflacja, bezrobocie, kurs walutowy wypły-
wają na to, czy jesteśmy bogatsi czy bied-
niejsi, czy stać nas na więcej czy na mniej. 
Dzięki tej wiedzy studenci rozumieją ekono-
miczne reguły grawitacji, są bardziej odporni 
na miraże współczesnego świata. Wiedzą, 
że nie ma „darmowych” obiadów. To uczy 
ich odpowiedzialności, również w kontekście 
przyszłych pokoleń. 

Dr Hanna Dębska – socjolog, prawnik 

W znakomitej większości czasu pracuję nauko-
wo, prowadząc badania. W mojej specjalności 
są to badania empiryczne. Ci, którzy znają mnie 
z kursów które prowadzę wiedzą, że zajmuję się 
badaniami nad różnymi aspektami związanymi 
z  prawem (np. Trybunałem Konstytucyjnym, 
obecnie socjologią wiedzy prawniczej). Do swo-
ich badań stosuję metody z dziedziny socjolo-
gii, które pomagają mi wyjaśnić różne aspekty 

PRAKTYCY 

Dr Paweł Nowak

Dr Anna Dębska

Dr Marek Stych

kładem może być przedmiot o nazwie „Prawa 
pacjenta”. Przedmiot, którego aspekt prak-
tyczny jest niewątpliwy, biorąc pod uwagę, iż 
w przychodniach medycznych można spotkać 

nieobowiązujące akty prawne sprzed 1990 r., 
wówczas pacjentowi/studentowi pozostaje 
tylko własna wiedza i umiejętność zastosowa-
nia jej w praktyce. 

Dr Łukasz Sanakiewicz – prawnik

Pracuję w  administracji publicznej, ponadto 
moje doświadczenie prawnicze dotyczy zarzą-
dzania spółkami prawa handlowego (specjal-
ność: inwestycje w obszarze nieruchomości). 
W  ramach swoich doświadczeń uczestni-
czyłem w  procesach rekrutacyjnych oraz we 

wprowadzaniu do pracy nowo przyjętych pra-
cowników.   Znam oczekiwania pracodawców. 
Mam nadzieję, że studenci korzystają z mojej 
wiedzy – praktyka.

Opracowała Agnieszka Rzeźnik z  zespołem (ciąg dal-
szy o  wykładowcach praktykach w  następnym numerze 
,,Sprężynki’’)

Dr Łukasz Sanakiewicz
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• Comedy Lab – czyli laboratorium kome-
dii –  tani i zabawny sposób na spędzenie 
piątkowego wieczoru. Co tydzień artyści 
prezentują inny, wyjątkowy eksperyment. 
Cena biletu to 10 zł. Tragedia? Komedia? 
A  może dramat romantyczny? W  każdy 
weekend Teatr „Praska 52” oferuje inny 
spektakl teatralny. Cena biletu to 15 zł.

• Klub Awaria to klub muzyczno-kome-
diowy, w  którym nie rzadko odbywają się 
darmowe koncerty muzyki rozrywkowej. 
Wystarczy zarezerwować stolik. Dla miło-
śników kina i  filmu – małe, nie oblegane 
i tanie kina studyjne.  W swoim repertuarze 
oferują najnowsze filmy, ale też te zapo-
mniane. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

• Koło naukowe Follow UP IPAE co sobotę 
zaprasza nas do wzięcia udziału w progra-
mie telewizyjnym „Młodzież kontra…”.  

A oto program na tydzień:

• PONIEDZIAŁEK za darmo możemy zobaczyć 
stałe wystawy w Aptece pod Orłem, Fa-
bryce Oskara Schindlera, oraz zwiedzić 
Starą Synagogę. W godzinach 9.00–15.00 
można zobaczyć również podziemia ko-
ścioła Św. Wojciecha.

• WTOREK bez zbędnych kosztów możemy 
zwiedzić muzeum Mocak, Podziemia 
Rynku (po wcześniejszej rezerwacji) oraz 
Muzeum Lotnictwa Polskiego.

• ŚRODA to doskonały dzień aby zwiedzić 
Dom Zwierzyniecki oraz Kamienice Hi-
politów.

• SOBOTA, nie ponosząc żadnych kosztów 
czas można można spędzić w  Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• NIEDZIELA, po obiadku warto odwiedzić 
Muzeum Historii Fotografii, Galerie 
Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach czy 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka.

• Albo w plener! Dojedziesz tam busem: Oj-
cowski Park Narodowy, rowerem: Pusz-
cza Niepołomicka  lub Bielańsko-Tyniecki 
Park Krajobrazowy, a  nawet tramwajem: 
Ogród Botaniczny.

JAK DOJEŻDŻAJĄ 
NA UCZELNIĘ…

CHWILA ROZRYWKI

Studenci…

Tu sprawa jest prosta. Zapytaliśmy troje 
przypadkowych studentów naszego Instytutu. 
I wszyscy wskazali na komunikację miejską.

Wykładowcy…

Tu mamy duże zróżnicowanie. Dr Hanna Dęb-
ska do pracy przybywa pieszo: „Droga zajmuje 
mi najwyżej 20 min. Zawsze porządkuję wtedy 
myśli, zastanawiam się jak poprowadzić wy-
kład by zaciekawić słuchaczy. Większą cześć 
czasu idę Młynówką Królewską, a to że dawno 
już zrezygnowałam ze szpilek tylko ułatwia 
spacer tym parkiem. Nie mam samochodu 
ani prawa jazdy – czym często się chwalę.  
Dr Marta Czyżewska dojeżdża na Uczelnię 
w ciągu 2 godz. autostradą w… szybkim aucie. 

Niemałą cierpliwością wykazać musi się  
dr Marek Stych, którego podróż do pracy trwa 
5 godzin… „Wymienię środki komunikacji 
w  kolejności korzystania z  nich w  drodze na 
zajęcia: samochód, autobus, pociąg, tram-
waj”. Komentarz ,,Sprężynki’’: tyle samo trwa 
lot samolotowy z Warszawy do Dubaju.

A  jak sobie radzi z  dojazdem dyrektor Insty-
tutu prof. Andrzej Piasecki? – „Najczęściej 
dojeżdżam rowerem. Teraz wiosną mam kło-
poty ze znalezieniem miejsca, aby go przypiąć 
pod uczelnią. To oburzające, że rektor stworzył 
specjalny parking dla profesorskich samocho-
dów, a  zapomniał o  tych, którzy dojeżdżają 
rowerami i musimy walczyć o miejsce ze stu-
dentami”.  

Angelika Czucha

ROWER MIEJSKI

Jak go wypożyczyć? Wystarczy pobrać aplikacje Wavelo, a ona sama Cię pokieruje. Zarejestruj 
się, znajdź rower i ruszaj! Najbliższa stacja rowerowa znajduje się na przeciwko naszej Uczelni, a 
kolejna przy przystanku Biprostal i przy ulicy Rydla. Każdego dnia masz do wykorzystania 60 lub 
90 minut jazdy za jedyne 19 lub 24 zł miesięcznie. Jeżeli przekroczysz dzienny czas korzystania, 
za każdą minutę zapłacisz 50 groszy. Rower wypożycza się poprzez aplikacje, na której wyświetla 
się kod, który później Ty wprowadzasz do roweru i tyle!  DS
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WARUNKI MIESZKANIOWE
Akademik, stancja, czy dojeżdżanie? Wie-
lu z  nas musi rozstrzygnąć ten dylemat 
jeszcze przed rozpoczęciem studiów. 
Zdarza się, że potem żałuje tej decyzji, 
zmienia ją, albo próbuje kreatywnie uroz-
maicić. 

Osobiście swoje studenckie życie rozpo-
częłam zamieszkując w  domu studenckim. 
Nigdy nie sądziłam, że na 12 metrach kwa-
dratowych trzy kobiety będą w  stanie uwić 
własne gniazdko. Jednak pobyt w akademiku 
niezwykle pobudza innowacyjność i  nagle 
okazuje się, że jesteśmy ekspertkami w dzie-
dzinie zagospodarowania przestrzennego. 
Jedno pomieszczenie może (a  raczej musi) 
pełnić funkcje sypialni, pokoju gościnnego 
oraz kuchni. Niestety zabrakło w  nim już 
miejsca na prywatność. Podobne zdanie 
podziela również studentka administracji, 
dla której mieszkanie w  domu studenckim 
nie posiada żadnych zalet, wręcz przeciwnie: 
Widzę tylko wady, jak dla mnie jest zbyt dużo 
ludzi. Cenię sobie prywatność, lubię spędzać 
czas tylko z osobami, z którymi jestem zżyta 
(...) a nie połową obcych ludzi. 

Co jeszcze nam przeszkadza w  mieszkaniu 
w  akademiku? Dla mnie byłby to hałas, za-

pewne imprezy i  miałabym problem dzielić 
z kimś pokój z racji tego, że uczę się na głos 
i po prostu przeszkadzałabym drugiej osobie 
(inna studentka administracji). Studenci wie-
le godzin poświęcają na naukę, dlatego tak 
ważna jest dla nas cisza, brak jakichkolwiek 
zakłóceń ze strony otoczenia oraz wyelimino-
wanie wszelkich pokus czyhających na każ-
dym kroku.

Kolejna z wymienionych wad: Można trafić 
na naprawdę dziwne osoby. Sama miło nie 
wspominam mojej współlokatorki. Plusy to 
niewątpliwie: blisko do uczelni (w sumie za-

Tabela 1. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. KEN w roku akademickim 2017/2018.

Rodzaj pokoju Studenci  Atol  Krakowiak Za 
kolumnami

Zaułek I–III 
piętro

Zaułek 
IV piętro

1-osobowy UP 440 – – – 500
spoza UP 590 – – – 600

1-osobowy
studenci 
niepełnosprawni

UP – 405 405 – –

spoza UP – – – – –

2-osobowy 
z łazienką

UP – 405 405 405 415
spoza UP – 600 600 550 590

2-osobowy bez 
łazienki

UP 370 – – – –
spoza UP 490 – – – –

3-osobowy 
z łazienką

UP – – – 390 400
spoza UP – – – 500 550

3-osobowy bez 
łazienki

UP 320 – – 380 –

spoza UP 450 – – 480 –
1-osobowy 
w mieszkaniu

UP 560 – – – –
spoza UP 590 – – – –

2-osobowy 
w mieszkaniu

UP 480 – – – –
spoza UP 490 – – – –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie decyzji Nr RO/D.0201-26/2017 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

KEN w Krakowie z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Tabela 2. Ceny wynajmu pokoi ze względu na ich lokalizację.

Lokalizacja Cena pokoju 1-osobowego Cena pokoju 2-osobowego
Centrum 950–1100 500+
Podgórze 900–1100 ok. 600
Grzegórzki 700–1120 600–700
Bronowice 650–850 500–550
Krowodrza 550–850 450–550
Prądnik Biały 700–750 Ok. 500
Prokocim ok. 700 ok. 500
Inne dzielnice ok. 600 ok. 450

550–700 480–550

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych na portalu gumtree.pl.

leży gdzie kto ma zajęcia), stosunkowo dobra 
cena za pokój (studentka administracji).

Jak dobrze, że jest jeszcze możliwość wy-
najęcia pokoju. Może i ciasnego, może i od-
dalonego od uczelni o kilka dobrych minut, 
jednakże własnego. Koniec z walką o pral-
kę, wolną łazienkę czy dostęp do kuchenki. 
Jednak decydując się na wynajęcie pokoju 
musimy liczyć się z większymi kosztami wy-
najmu, co dla wielu jest największym jego 
defektem. 

Angelika Czucha

Akademik o  obniżonym standardzie
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Życie studenckie to nie lada wyzwanie dla 
młodego, ciągle uczącego się człowie-
ka, chcącego także doświadczyć uroków 
młodości. Każdy z  nas, stopniowo dąży 
do usamodzielnienia się, pragnąc podjąć 
próbę niezależności i  zasmakować praw-
dziwej „dorosłości” z  dala od rodzinnych 
stron. Jednym z warunków koniecznych do 
spełnienia jest kwestia autonomii finan- 
sowej. Jak zatem studenci radzą sobie 
ze zdobywaniem pieniędzy, nie mając do 
dyspozycji pełnowymiarowego tygodnia 
wolnego czasu? 

Praca na pełny etat

Opcja dla studentów niestacjonarnych. Co-
raz częściej zauważamy wśród studentów 
tendencję zmiany rodzaju studiów ze stacjo-
narnych na niestacjonarne, po ukończeniu li-
cencjatu, bądź zdobyciu tytułu inżyniera. Jest 
to świetna możliwość, by zebrać niezbędne 
doświadczenie zawodowe, jednocześnie 
ucząc się i  rozwijając na studiach. W  tym 
przypadku możemy próbować podejmować 
się pracy w  zawodzie, gdyż zazwyczaj we 
wszelkich korporacjach, urzędach, biurach, 
szkołach wymagana jest dyspozycyjność od 
poniedziałku do piątku. 

Praca na pół etatu/praca na ¼ etatu 

To oferta także dla studentów stacjonarnych. 
Przy dobrej organizacji czasu wielu znajduje 
pracę w  kawiarniach, restauracjach, skle-
pach, centrach handlowych, a czasem w róż-
nych firmach, gdzie nie wymagana jest pełno-
wymiarowa dyspozycyjność. 

Praca dorywcza

Roznoszenie ulotek
Pozytywem jest możliwość pracy w  wybrane 
przez siebie dni. Stawki może i nie są wyso-
kie, ale w kieszeni studenta każdy grosz mile 
widziany! 

Hostessa/ Hostess
Pracę w tej branży można znaleźć najczęściej 
za pośrednictwem grup utworzonych na porta-
lach społecznościowych, np. Facebook. Jest to 
raczej lekka praca, nieobciążająca fizycznie, 
a stawki z roku na rok są coraz bardziej kon-
kurencyjne. Wiele młodych dziewczyn świetnie 
odnajduje się w tego rodzaju pracy. 

Zależnie od oferty, zarobki są przeróżne. Po-
cząwszy od około 11 zł za godzinę, aż po 
120 zł za 2 godziny pracy. Zdarzają się wy-
darzenia, do których potrzebne są hostessy 
na bardzo krótki okres czasu – tj. jedna/dwie 
godziny, a proponowane stawki są wyjątkowo 
wysokie. Wszystko zależy jednak od wydarze-
nia, pracodawcy i  rodzaju oferty. Hostessy 
posiadające doświadczenie oraz znajomości 
w tej branży, mogą spodziewać się wyższych 
stawek oraz ciekawszych zleceń. 

Opiekunka do dziecka

Jeżeli lubisz kontakt z  dziećmi, przebywanie 
z nimi sprawia Ci radość i wiesz jak się z nimi 
obchodzić, to również oferta dla Ciebie. Ela-
styczne godziny pracy oraz często pieniądze 
wypłacane „od ręki” są jej zaletami. Praca 
ta świetnie sprawdzi się jako praktyka przed 
założeniem własnej rodziny oraz umożliwi 

zebranie cennego doświadczenia przed roz-
poczęciem pracy np. pedagoga. Coraz częściej 
poszukiwane są opiekunki ze znajomością ję-
zyków obcych, gdyż rodzice dbają o to, by ich 
dzieci już od najmłodszych lat miały kontakt 
z różnymi językami. 

Średni zarobek za godzinę pracy niani-student-
ki (bez wykształcenia kierunkowego) w  Kra- 
kowie, to około 11 złotych. 

Udzielanie korepetycji

Jeśli jesteś w  czymś dobry – wykorzystaj to! 
Połącz przyjemne z pożytecznym i zdobądź wła-
sne pieniądze. Wiele osób poszukuje różnego 
rodzaju korepetycji/lekcji, począwszy od języ-
ków obcych, przez przedmioty ścisłe, naukę gry 
na instrumentach, lekcje śpiewu, lekcje pływa-
nia, sztuk walki itp. Jest to z pewnością praca, 
która zadowoli i Ciebie, i drugą osobę. A więc 
nie czekaj! Podziel się tym, co Ci w duszy gra! 

Przykładowo: korepetycje językowe prowadzo-
ne przez studenta, to zarobek średnio 25–50 
złotych za godzinę zegarową. 

Lekcje pianina/gitary (studenci z wykształce-
niem muzycznym) – ok. 40–50 złotych za 
godzinę zegarową. 

JAK DORABIAJĄ 
STUDENCI?
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Wakacyjne wyjazdy na zbiory

3 miesiące studenckich wakacji, warto jest 
mądrze rozplanować. (Oczywiście odpoczynek 
też jest bardzo ważny!). Wyjazdy zagraniczne 
na zbiory owoców/warzyw to doskonała moż-
liwość na zarobienie sporej sumy pieniędzy 
w  krótkim okresie czasu. Za granicą średnie 
stawki są przeważnie wyższe niż w  Polsce, 
więc po powrocie do kraju, zarabiając w  in-
nej walucie, nie musimy martwić się o  na-
sze finanse przez najbliższe pół roku. Należy 
pamiętać, że nie jest to praca łatwa! Często 
wymaga się zbierania upraw od rana do wie-
czora, w deszczu i upale. Może być obciąża-
jąca dla kręgosłupa i wycieńczająca fizycznie. 
Przeważnie wraca się do Polski kilka kilo lżej-
szym. Warunki mieszkalne oferowane przez 
zatrudniających są często bardzo skromne. 
Jest to więc praca dla wytrwałych i zdetermi-
nowanych studentów. 

Przykładowo (studentka, 21 lat): Jeśli chodzi 
o pracę w Norwegii, przy zbiorach truskawek 
i malin, stawka godzinowa zależna jest od ilo-
ści zebranych owoców. Natomiast przy innych 
pracach (które są zawarte w  umowie, gdy 
decydujemy się podjąć pracę przy zbiorach), 
stawka godzinowa to 130 koron norweskich, 
czyli około 60 złotych za godzinę pracy (w za-
leżności od kursu). Średni zarobek miesięczny, 
to ok. 24 tysiące koron norweskich (+4 kilo-
gramy mniej). 

1 PLN= 2.30 NOK 

Statystowanie w serialach, reklamach 
i innych produkcjach 

Opcja dla osób zafascynowanych światem 
mediów, show-biznesu oraz telewizji. Można 
zdobyć ciekawe doświadczenia, przekonać się 
na własnej skórze, czy rzeczywiście jest się 
stworzonym do aktorstwa. Początkowo, agen-
cje chętniej zaproponują Ci statystowanie. Do-
piero jak się sprawdzisz, ewentualnie możesz 
liczyć na jakąś większą rolę. Szczęściarze lub 
utalentowani aktorsko mogą załapać się na-
wet do roli epizodycznej lub pierwszoplanowej. 
Aby być branym pod uwagę, należy zgłosić się 
do konkretnej agencji, przejść casting i zapi-
sać się do bazy osób, jakimi agencja dysponu-
je. Jeżeli agencja będzie Tobą zainteresowana, 
skontaktuje się telefonicznie. Stawki są prze-
różne – zależne od produkcji, telewizji oraz 
roli. Zazwyczaj jest to praca na umowę zlece-
nie. Ostatnimi czasy szczególnie poszukiwani 
są mężczyźni z nietypową urodą. 

Z  ankiety przeprowadzonej wśród studentów 
Instytutu Prawa Ekonomii i Administracji wy-
nika, że studenci najchętniej podejmują pracę 
na pół etatu oraz prace dorywcze, w  miej-
scach takich jak:
• Kawiarnie
• Restauracje – jako kelnerzy/kelnerki, bar-

mani
• Hotele: sprzątanie oraz na recepcjach 
• Sklepy sieciowe – najczęściej odzieżowe
• Hipermarkety – na kasach, na magazy-

nach 
• Prywatne sklepy spożywcze – sprzedawcy 
• Call center 
Studenci zwracają uwagę również na dodat-
kowe benefity – korzyści, które oferują praco-
dawcy. Najczęściej są to: zniżki na produkty 
oferowane przez dany sklep, darmowe jedze-
nie, karta multisport itp. Cenią oni również 
atmosferę, warunki pracy oraz możliwość 
ewentualnego awansu. Możliwości jest wiele. 
Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Naj-
ważniejsze jednak są chęci! 

Nagrody

W trakcie studiów można załapać się na spe-
cjalne bonusy: sfinansowanie wyjazdu nauko-
wego, zwrot kosztów przy promocji studiów w 
szkołach średnich, książki (z dedykacją auto-
ra) dla wybitnych studentów. A na sam koniec 
Instytut funduje nagrody pieniężne za najlep-
sze prace magisterskie (od 500 do 1.500 zł).

Aleksandra Frączek

Festiwal SKN

W maju odbył się Festiwal Studenckich Kół 
Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego, 
o puchar Prorektora ds. Studenckich. Nasz 
Instytut reprezentowało koło „Follow UP” 
oraz Koło Debat. Na festiwalu pojawili się 
działacze tych kół: Kacper Cholewa, Alek-
sandra Frączek, Maria Mirochna, Justyna 
Lubańska (FUP) oraz Przemysław Stan-
kowski i Magdalena Rak (KD). Członkowie 
kół serdecznie zapraszają do włączania się 
w ich działalność studentów wszystkich 
kierunków i trybów. Pierwsze miesiące 
pracy pokazały, że koła naukowe mają 
spory potencjał. Nowe roczniki powinny 
jeszcze bardziej zaktywizować środowisko.

Aleksandra Frączek

STYPENDIA NA UNIWERSYTECIE 
PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE

Chęć bycia niezależnym finansowo, to pierwszy 
krok do samodzielnego życia studenta. Rodzice 
przestają być głównym źródłem pozyskiwania 
pieniędzy, przychodzi czas na podjęcie pracy 
czy też innej formy otrzymywania dochodu. Gdy 
jednak kierunek studiów jest bardzo wymaga-
jący i brak czasu nie pozwala na pracę, warto 
postarać się o uzyskanie stypendium. Uniwer-
sytet przewiduje następujące formy wsparcia: 
stypendium socjalne, stypendium socjalne 
zwiększone z tytułu zamieszkania, stypendium 
rektora dla najlepszych studentów, stypendium 
specjalne dla osób niepełnosprawnych, moż-
liwość zapomogi jednorazowej, stypendium 
ministra za wybitne osiągnięcia.  Aby móc 
ubiegać się o  poszczególne stypendia, należy 
wypełnić odpowiedni wniosek oraz  spełnić 
wymagania w nim określone. Wnioski są do-
stępne do pobrania na stronie Uniwersytetu 
Pedagogicznego w zakładce „Pomoc Material-
na”. Należy przestrzegać terminów zawartych 
we wnioskach. Stypendia przyznaje się na 
okres dziewięciu miesięcy, począwszy od paź-
dziernika do czerwca danego roku akademic-
kiego. Stawki mogą się różnić z  roku na rok. 
W 2017/2018 roku zdecydowano się przyznać 
stypendia o wartości: 

• Stypendium dla najlepszych studentów 
(studia I-go stopnia) – 1050 zł

• Stypendium dla najlepszych studentów 
(studia II-go stopnia) – 700 zł 

• Stypendium dla najlepszych studentów 
(studia III-go stopnia) – 350 zł

• Stypendium socjalne – podstawa nalicza-
nia – 1051 zł:
 - maksymalna kwota – 800 zł
 - minimalna kwota – 500 zł
 - możliwość zwiększenia z tytułu zamiesz-

kania – 350 zł
• Stypendium specjalne I stopnia – 1200 zł 
• Stypendium specjalne II stopnia – 800 zł
• Stypendium specjalne III stopnia – 400 zł

Stypendium ministra za wybitne osiągnię-
cia przyznawane jest w  kategorii naukowo- 
-artystycznej oraz sportowej. Wysokość sty-
pendium ustala właściwy minister, lecz nie 
może ono przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby 
stypendiów jest określony dla każdego z  mi-
nistrów nadzorujących uczelnie. Warto więc 
postawić na naukę i rozwój osobisty w okresie 
studiów, gdyż oprócz wiedzy możemy uzyskać 
zapomogę finansową.
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SEKCJA 
LEKKOATLETYKI 
AZS

NASZE HOBBY

4 marca 2018 r., 14 zawodników z AZS Uni-
wersytetu Pedagogicznego wzięło udział 
w Akademickich Mistrzostwach Polski w bie-
gach przełajowych w  Siemianowicach Ślą-
skich. Instytut Prawa Administracji i Ekonomii 
reprezentowali: Dariusz Chejran, Kamil Ma-
zur na dystansie 9 kilometrów oraz Aleksan-
dra Frączek na 6 kilometrów. Pozostali repre-
zentanci sekcji to:  Kamil Gaik, Piotr Budzik, 
Yehor Kulchytskyi, Sebastian Gaca oraz 
Vladyslava Harkava, Brygida Wieczorek, 
Klaudia Szwed, Izabela Zasadny, Klaudia 
Bednarek, Małgorzata Podgórska, Katarzy-
na Szyszka. 

Pomimo dużej konkurencji, student Kamil 
Gaik zdobył pierwsze miejsce oraz złoty medal 
w kategorii uczelni społeczno-przyrodniczych. 
W tej samej kategorii, w klasyfikacji drużyno-
wej, mężczyźni otrzymali srebrne medale. Od 
niedawna sekcja angażuje się również w biegi 
uliczne organizowane na terenie Małopolski, 
m.in.: Bieg Nocny w Krakowie na 10 km, PZU 
Maraton Trzech Kopców, Bieg Wielkich Serc 

Patrycja Konik (Prawo) – „Śpiew jest moją 
pasją od najmłodszych lat. Jestem samo-
ukiem, a talent śpiewania przekazała mi moja 
rodzina, która w większości jest bardzo muzy-
kalna. Śpiew jest dla mnie odskocznią od co-
dzienności, pozwala mi wyrażać swoje emocje 
i dzielić się nimi z innymi ludźmi”. 

Kamila Kozak (Administracja) – „Trenuję jaz-
dę konną i  jestem instruktorem wyszkolonym 
na zasadach Polskiego Związku Jeździeckiego. 
Pracuję cały rok, z dziećmi i dorosłymi – w za-
sadzie każdego dnia, kiedy nie mam zajęć. To 
moja pasja i praca”. 

Karol Pawłowski (Prawo) – „Od kilku lat inte-
resuję się szeroko pojętymi wystąpieniami pu-
blicznymi. Obecnie jestem członkiem Krakow-
skiego Stowarzyszenia Mówców, członkiem 
Zarządu Koła Debat UP, a także członkiem koła 
Follow UP. Moją drugą wielką pasją jest mo-
toryzacja: nowe, sportowe samochody, ale też 
starsze klasyczne auta. Współprowadzę na ten 
temat audycję Radiostrada w  Radiu Kraków.

Arek – „Zajmuję się wędkarstwem wyczy-
nowym. Żeby startować w wysokiej rangi za-
wodach należy posiadać bardzo dużą wiedzę 
o sportowym łowieniu ryb. Na zawodach sku-
piamy sie na wyłowieniu jak największej ilości 
ryb, a nie na jak największych sztukach. Moim 
największym osiągnięciem jest posiadanie li-
cencji zawodnika oraz start w Grand Prix Polski”.

Dariusz Cherjan (Prawo) z pucharem w ręku i kolegami u boku

5 km, Bieg Walentynkowy, Biegiem na Bagry, 
Bieg Nocny na 10 km. W  maju lekkoatleci 
będą mieli okazję sprawdzić się w  kolejnych 
studenckich zawodach biegowych, skokach 
w dal i wielu innych dyscyplinach. 

Treningi sekcji odbywają się w  poniedziałki 
i środy, w godzinach 18–19:30 przy ul. Ingar-
dena 4 – sala gimnastyczna.

Aleksandra Frączek

Agnieszka Sokołowska (Prawo) – „Od sze-
ściu lat pasjonuję się kulturystyką. Często 
wstaję bardzo wcześnie aby wykonać swój 
trening, ale satysfakcja ,,po” wynagradza mi 
wszystko. Dzięki temu jestem lepiej zorgani-
zowaną osobą i przede wszystkim złe emocje 
zostawiam w sali treningowej”. 

Agnieszka Rzeźnik
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POZIOMO:
 1) Krajowa lub Czerwona.
 6) Przegroda pozioma dzieląca budynek na kondygnacje.
11) Wynik na koncie księgowym.
14) Miasto w USA, gdzie przebywa dr Karolina Mania.
15)  Jaki zawód wykonuje jeszcze dr Łucja Kobroń- 

-Gąsiorowska.
16) Ulubiony taniec dr Małgorzaty Kmak.
17) Portrecista Aleksandra Wielkiego.
18) Osłomuł.
19) Wywołują fermentację alkoholu.
20) Maszyna drukarska do składu.
21) Wigor.
24) Stepowa równina w Ameryce Pd.
27) Sznur do chwytania koni.
30) Namaszczenie koronowanej głowy.
33) Ognisko na Podhalu.
36) Brak lew w brydżu.
37) Przychylność, łaski.
38) Nieślubne dziecko.
39) Tropikalny owoc.
41) Zbudował telegraf.
43) Tara + netto.
44) Jedna z trzech hor.
45) Tkanina na opatrunek.
46) Kraje Bliskiego Wschodu.
47) Kartofel, pyra.
50) Wypłacana przez ZUS.
51)  Syntetyczny barwnik niebieski, używany daw. do barwienia 

wełny i jedwabiu.
52) Chłodne, oficjalne ustosunkowanie się do kogoś.
53) Birmańska stolica.
54) Waga samego towaru.

Co wiesz o życiu, prawie, administracji, ekonomii, historii oraz… o naszych wykładowcach

57) Konkurencja narciarska.
60) Batalion Kedywu.
63) Ramiona ośmiornicy.
66) Urządzenie do wbijania pali w ziemię.
69) Punkt sprzedaży towarów.
70) Tajna policja polityczna w hitlerowskich Niemczech.
71) Ozdoba na ucho przypinana za pomocą specjalnego uchwytu.
72) W alfabecie greckim.
73) Mieszkańcy kraju.
74) Prenumerator.
75) Wędzony śledź.
76) Pieśń biblijna.
77) 21 punktów w kartach.
78) Laudanum.

PIONOWO:
 1) Stale gotowy do działania.
 2) Kolega sapera.
 3) W parze z katodą.
 4) Opóźnienie w działaniu.
 5)  Efektowny druk reklamowo-informacyjny  

w formie broszury; prospekt.
 6) Kusi towarami.
 7) Intelekt.
 8) Gaduła.
 9) Jaszczurka.
10) Pojazd jednośladowy, o małych kołach i nisko umieszczonej 
ramie.
11) Procentowa lub życiowa.
12) Wśród kuraków.
13) Cyklon tropikalny; huragan, nawałnica.
22) Język międzynarodowy wprowadzony przez Zamenhofa.
23) Fontanna.

25) Okręt Argonautów.
26) Ile tytułów magisterskich zdobył pan Paweł Ostachowski.
28) Prowadzenie rozmów dyplomatycznych; negocjacje, 
pertraktacje.
29) Lotnik balonowy.
30) Wódka pędzona nielegalnie; bimber.
31) Orszak pogrzebowy.
32) Smaczliwka.
33) Początek wędrówki.
34) Despotyczne rządy.
35) Zakochany w Heloizie.
40) Który z wykładowców mieszka w mieście Ojca Mateusza.
42) Skrót specjalności naukowej, którą zajmuje się dr Szyja.
48) Otwarte ze zdziwienia.
49)  Przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działania  

są operacje pieniężne.
55) Dba o środowisko naturalne.
56) Jak się wabił pies profesora Andrzeja Piaseckiego.
58)  Nazwisko wykładowcy, który już jest asesorem, a będzie 

prokuratorem.
59) Piętno.
60) Sprawunek.
61) Profesor – senior-rektor.
62) Gatunek herbaty.
63) Aforyzm, maksyma.
64) Płyn.
65) Bagienny las amazoński.
66) Ze stolicą w Brazaville.
67) Enrico, włoski fizyk, noblista.
68) Rodzinne miasto profesora Tusińskiego.

Kartki z rozszyfrowanym hasłem i nazwiskiem (plus adres e-mail) 
można zostawić u Pani Ewy w Bibliotece. Tam też odbędzie się 
losowanie nagrody książkowej.

KRZYŻÓWKA MIX
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Książka prof. Andrzej Piasec-
kiego stanowi kompendium wie-
dzy o  polskich przemianach na 
przestrzeni ostatnich stu lat. Dla 
każdego roku autor wybrał jedno 
ważne wydarzenie, które staje się 
pretekstem do ukazania szersze-
go tła i tamtego okresu – nie tyl-
ko dziejów politycznych, lecz tak-
że gospodarczych, ustrojowych, 
prawnych, społecznych i kultural-
nych, mających istotne znaczenie 
dla historii Polski. Znajdziemy tu 
też wiele postaci, które odcisnę-
ły piętno na naszej przeszłości. 
Konstrukcja jest prosta: jeden 
rok – jedna kartka (rozkładówka), 
jak w  kalendarzu. Całość można 
czytać wyrywkowo, sięgając po 
wybrane lata i  wydarzenia, lub 
rok po roku, ponieważ wszystko 
jest połączone logicznym ciągiem 
przyczynowo-skutkowym. Książ-
ka wzbogacona została o  ilu-
stracje – mapy oraz zdjęcia ar-
chiwalne. Lekki i  przystępny styl 
sprawia, że będzie to interesująca 
lektura dla każdego, kto jest zain-
teresowany najnowszymi dzieja-
mi naszego państwa i jego losami 
od pamiętnego roku 1918 aż do 
wydarzeń bieżących.

WARTO PRZECZYTAĆ
W gablotce obok Biblioteki (p. 232) znajdują się ostatnio wydane książki naszych wykładowców. Warto zapoznać się z tymi pracami, 
zwłaszcza przed sesją;) Poniżej prezentujemy te, które ukazały się w tym roku akademickim. 

Praca ukazała się pod red. na-
ukową prof. Janiny Pach i  dr 
Doroty Murzyn. Publikacja jest 
owocem konferencji naukowej, 
która odbyła się na Uniwersyte-
cie Pedagogicznym w  Krakowie 
w  maju 2017 roku. Tematyka 
książki obejmuje analizę eko-
nomicznych, społecznych i  poli-
tycznych uwarunkowań rozwoju 
ekonomii społecznej w  Polsce. 
Monografia ta porządkuje wie-
le kwestii dotyczących narasta-
jącego kryzysu rynku i  państwa 
i podkreśla konieczność uwzględ-
nienia społecznego kontekstu 
ekonomii w  realiach dzisiejszej 
rzeczywistości. Autorzy kolejnych 
rozdziałów (wśród których wielu 
to pracownicy i  doktoranci Wy-
działu Politologii UP) przedsta-
wiają szerokie spektrum teorii 
naukowych, poglądów i opinii na 
temat znaczenia, stanu i  szans 
rozwoju ekonomii społecznej. 

Warto podkreślić, że ekonomi-
ści IPAE już przygotowują kolej-
ną prace zbiorowa, która będzie 
efektem majowej konferencji na-
ukowej poświęconej ekonomii 
społecznej 

Monografia autorstwa dr hab. Ingi 
Kawki prof. UP i  dr Małgorza-
ty Kożuch jest wynikiem realiza-
cji grantu Narodowego Centrum 
Nauki. W książce opisano zasady 
świadczenia usług w  Szwajcarii, 
scharakteryzowano bariery prawne 
i administracyjne, które muszą po-
konać małe i średnie przedsiębior-
stwa z państw członkowskich UE, 
które zamierzają wykonywać dzia-
łalność usługową lub świadczyć 
tymczasowo usługi transgraniczne 
w  tym państwie. Analiza skupiła 
się przede wszystkim na przeszko-
dach w  swobodnym przepływie 
o  charakterze administracyjno-
-prawnym związanych z np. uzna- 
waniem kwalifikacji. W  monogra-
fii zaproponowano również praw-
ne i  instytucjonalne rozwiązania, 
konieczne dla wyeliminowania 
w  przyszłości obciążeń uciążli-
wych dla małych i średnich przed-
siębiorstw. Odbiorcami książki 
mogą być nie tylko środowiska 
naukowe, ale także prawnicy prak- 
tycy oraz sami przedsiębiorcy. 
Książka skierowana jest również 
do kadry menadżerskiej zaintere-
sowanej świadczeniami usług na 
rynku szwajcarskim.

Autorami publikacji są pracow-
nicy naukowi pochodzący z  róż-
nych ośrodków akademickich: 
dr Małgorzata Kmak, dr Beata 
Springer i  dr Piotr Sołtyk, któ-
rych zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół obszaru 
związanego z  szeroko rozumia-
nym samorządem terytorialnym 
w  Polsce. Publikacja obejmuje 
wieloaspektowy zakres tema-
tyczny. Przedstawia przekrój ak-
tualnych zagadnień, na co dzień 
występujących w  procesach de-
cyzyjnych w  wielu samorządach 
terytorialnych. Przedmiotowa pro- 
blematyka dotyczy: form współ-
pracy organizacji pozarządowych 
z  jednostkami samorządu tery-
torialnego, strategicznego za-
rządzania rozwojem, wybranych 
elementów gospodarki finanso-
wej. Analiza wybranych zagad-
nień wzbogacona została o dane 
empiryczne obrazujące aktualny 
stan samorządu terytorialnego 
w  badanych aspektach. Publi-
kacja ma na celu pobudzić do 
refleksji nad aktualnym stanem 
samorządu terytorialnego, za-
chęcić do dyskusji i  otwartości 
na zmiany.


