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Dziękujemy za zaufanie okazane naszej 
uczelni. Dołożymy wszelkich starań, aby 
sprostać twoim oczekiwaniom.

Aby pomóc Ci w pierwszych tygodniach 
na uczelni, przygotowaliśmy skrót 
najważniejszych informacji organizacyjnych.

od lat numer 1

Dolnośląska szkoła Wyższa to jeden 
z najważniejszych ośrodków akademickich 
we Wrocławiu i w całym regionie  
Dolnego Śląska. 

W tym roku obchodzimy 24-lecie istnienia, 
a od 16 lat zajmujemy najlepsze miejsce 
wśród uczelni niepublicznych. W rankingu 
„perspektyw” z 2021 roku jesteśmy numerem 
1 na Dolnym Śląsku i numerem 10 w polsce!

NajLePsza uCzeLNia, nAJlepsZY WYbór

Chcesz wiedzieć  
więcej o dsw?  
dołącz do naszej  
grupy na FB  
studenci i absolwenci dsw.

Na naszej stronie znajdziesz 
informacje o tym, jak na 
przetrzeni lat zmieniała się 

i rozwijała uczelnia dsw. 

sprawdź tutaj dokładne dane i daty:  
www.dsw.edu.pl/sites/dsw/files/ 
dsw_kalendarium_2021_2.pdf

w tegorocznej ofercie mamy:
 · 13 kierunków i 53 specjalności studiów 
i stopnia

 · 11 kierunków i 48 specjalności studiów 
ii stopnia

 · 3 kierunki i 8 specjalności jednolitych 
studiów magisterskich

 · 72 kierunki studiów podyplomowych.

Biblioteka

mamy jedną z największych bibliotek wśród 
uczelni niepublicznych w polsce. podczas 
nauki możesz skorzystać z ponad 95 000 
woluminów – książek, podręczników i czaso-
pism. Oferujemy również dostęp do zbiorów 
multimedialnych i elektronicznych dokumen-
tów oraz licencjonowanych baz danych.



dostęp do usos–weBa 
(uniwersyteckiego systemu obsługi 
studiów) oraz numer albumu

Numer albumu to indywidualny numer 
każdego studenta. Otrzymasz go drogą 
mailową wraz z informacją o dostępie do 
systemu.

dostęp do usos–weBa:

 · Login – dswNRaLBuMu 

 · Hasło – ustawiasz je sam. pamiętaj 
o zasadach bezpieczeństwa dotyczących 
tworzenia haseł.

po otrzymaniu wiadomości e-mail 
z danymi do logowania odczekaj około 
godziny i spróbuj zalogować się do 
usOs–Weba.

Jeśli jesteś absolwentem DsW 
i kontynuujesz naukę na studiach, twoje 
dane logowania nie ulegną zmianie.

uwaga!

Rozpoczęcie zajęć

rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 
1 października 2021 r.

Harmonogram zjazdów znajduje się na 
stronie www.dsw.edu.pl    strefa studenta 
i doktoranta    wirtualna uczelnia.

plan zajęć i szczegółowe informacje dla 
i roku będą dostępne na stronie  
www.dsw.edu.pl w zakładce strefa studenta 
i doktoranta    aktualne informacje oraz na 
usOs Weba.

Pierwsza płatność

każdy student DsW otrzymuje osobisty 
numer konta bankowego, na który należy 
wpłacić czesne. O numerze konta zostaniesz 
poinformowany drogą mailową. terminy 
płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz 
w podpisanej umowie edukacyjnej.

termin wpłaty pierwszej raty czesnego 
upływa 15 października 2021 r. niezależnie 
od wybranego systemu opłat.

pamiętaj, że należy zlecić dwa osobne 
przelewy na indywidualny nr konta, 
który znajdować się będzie w usOs-Web 
w zakładce płatności:

 · pierwsza rata czesnego

 · opłata za legitymację – 22 zł.

W tytule przelewu podaj imię i nazwisko wraz 
z dopiskiem „opłata za X ratę czesnego” lub 
„opłata za legitymację”. W miejscu X należy 
wpisać, która to rata.

Absolwenci DsW zachowują numer albumu, 
jednak podczas zapisu na kolejne studia 
otrzymają dostęp do nowego numeru konta, 
z uwagi na zmianę banku.

Faktury VaT

faktury wystawiamy na pisemne życzenie 
studenta zgłoszone w Dziale Obsługi 
finansowej studenta (pokój 107a). Wcześniej 
należy posłużyć się formularzem wniosku, 
dostępnym na stronie internetowej uczelni 
w zakładce DOfs.

 na uczelni masz  
 Do Dyspozycji 

  studio telewizyjne 

  pracownie informatyczne
  pracownie projektowe i fotograficzne 
  pracownię edukacji zdalnej
  nowoczesne laboratoria dźwięku ze studiem nagraniowym
  specjalistyczną pracownię motion capture  

    do wykonywania animacji 3D i efektów specjalnych

  pracownie multimedialne



dziekanat

Dziekanat znajduje się w pokoju nr 29 na 
parterze obok auli, w budynku DsW przy 
ul. strzegomskiej 55.

od 1 października 2021 r. w Dziekanacie 
będą wydawane zaświadczenia o uzyskaniu 
statusu studenta po wpisie na listę 
studentów.

szczegółowy kontakt z opiekunami 
kierunków znajdziesz na naszej stronie: 
www.dsw.edu.pl    kontakt.

Legitymacje studenckie

legitymację odbierzesz od tutora podczas 
pierwszego zjazdu, lub w godzinach pracy 
w Dziekanacie. pamiętaj, żeby mieć ze sobą 
dowód tożsamości ze zdjęciem.

stypendia

informacje o stypendiach socjalnych, dla 
osób z niepełnosprawnościami i stypendium 
rektora uzyskasz w Dziekanacie w Dziale 
Obsługi finansowej studenta lub na 
stronie www.dsw.edu.pl    strefa studenta 
i doktoranta    stypendia i zniżki.

Jeśli zamierzasz wnioskować o stypendium, 
zapoznaj się z warunkami przyznawania 
wsparcia da studentów i złóż wniosek w DOfs. 

regulamin przyznawania świadczeń 
znajdziesz na stronie www.dsw.edu.pl    
strefa studenta i doktoranta    stypendia 
i zniżki. 

inne

Jeśli przy zapisie na studia składasz 
zaświadczenie o obronie, pamiętaj, by w ciągu 
7 dni od daty wystawienia dyplomu dostarczyć 
do biura rekrutacji jego kserokopię. 

upewnij się, że dyplom jest podpisany, zanim 
wykonasz jego kserokopię. 

nieprzekraczalny termin dostarczenia tego 
dokumentu to 31 października 2021 r.

wyjazdy  
zagraniczne

połącz naukę z poznawaniem innych 
krajów i zgłoś się do programu erasmus+. 
Współpracujemy z ponad 100 ośrodkami 
akademickimi i wieloma instytucjami 
biznesowymi w europie.

kontakt:

e-mail: erasmus@dsw.edu.pl 
tel: 71 373 57 75.

Tutoring

Jako student DsW przez cały okres 
studiowania możesz liczyć na pomoc tutora, 
który wspiera Cię w nowym środowisku, 
wskazuje możliwości rozwoju i inspiruje 
do działania. programem tutoringu objęci 
są wszyscy studenci DsW, ale szczególną 
opieką otaczamy studentów i roku studiów 
i i ii stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Praktyczna współpraca

Współpracujemy z podmiotami 
edukacyjnymi, pracowniami 
psychologicznymi, redakcjami, 
wydawnictwami i instytucjami państwowymi. 
Dlatego w trakcie studiów możesz brać 
udział w ciekawych warsztatach, szkoleniach 
i spotkaniach z ekspertami. bądź na bieżąco 
z naszym kalendarzem wydarzeń.



ZWYCZAJOWO DWA rAZY W rOku OgrAniZuJemY 
sesJe ZDJęCiOWe, W którYCh biOrą uDZiAł nAsi 
stuDenCi. OsObY, które WiDZisZ nA ZDJęCiACh, 
tO WłAŚnie Oni.  
niestetY pAnDemiA kOrOnAWirusA 
uniemOżliWiłA nAm ZOrgAniZOWAnie sesJi 
fOtOgrAfiCZnYCh W 2020 i 2021 rOku. nAsi 
stuDenCi nAgrYWAli JeDnAk DlA nAs mAteriAłY, 
które stAłY się WAżną CZęŚCią filmOWYCh 
relACJi Z różnYCh WYDArZeń spOłeCZnOŚCi 
AkADemiCkieJ. mOżeCie Je ObeJrZeć nA nAsZYm 
kAnAle nA YOutubie. nieZmiennie liCZYmY, że 
Już nieDługO bęDZiemY mOgli spOtkAć nAsZYCh 
stuDentóW nA plAnie sesJi ZDJęCiOWeJ!

ŚleDź AktuAlnOŚCi nA nAsZYm prOfilu nA fb: 
DOlnOŚląskA sZkOłA WYżsZA. 
zgłoś się i weź udział w sesji! zoRgaNizujeMY jĄ, 
gdY TYLKo Będzie To BezPieCzNe.



MiejsCe
dLaCieBie

dziekanat studiów  
i i ii stopnia   
oraz jednolitych 
magisterskich
 · bieżąca obsługa studenta
 · zmiany kierunków, specjalności 
 · zaświadczenia o statusie studenta
e-mail: dziekanat@dsw.edu.pl 

szczegółowy kontakt z wybranymi 
opiekunami kierunków w 
dziekanacie znajdziesz na naszej 
stronie: www.dsw.edu.pl/kontakt

dział studiów 
Podyplomowych
 · obsługa w trakcie studiów
 · zaświadczenia
tel. 71 356 15 13 
e-mail: dsp@dsw.edu.pl

szkoła doktorska
 · obsługa w trakcie studiów
 · zaświadczenia
tel. 71 356 15 57 
e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl 
 maria.sikorska@dsw.edu.pl

gDZie ZnAJDZiesZ ODpOWieDZi  
nA pOJAWiAJąCe się pYtAniA?

Biuro Karier
tel. 71 356 15 74  
kom. 532 549 284 (kontakt w sprawie praktyk  
 studenckich) 
 532 549 282 (kontakt w sprawie spotkania  
 z doradcą kariery)  
 532 549 278 (kontakt w sprawie współpracy) 
e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl  
 praktyki@dsw.edu.pl

Biblioteka
tel. 71 356 15 02, 71 356 15 06

e-mail: biblioteka@dsw.edu.pl

dział obsługi Finansowej studenta
 · przesunięcie terminu płatności
 · zmiana systemu płatności
 · wnioski o stypendium
 · faktury VAt
tel. 71 356 15 20, 71 356 15 21 
kom. 539 670 437, 539 670 431 
e-mail: platnosci@dsw.edu.pl

infolinia rekrutacyjna
tel. 71 757 28 63 
kom. 539 670 477, 539 670 452, 693 010 162 
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami i informacjami z życia DsW?

Śledź nas w social mediach    fb.com//dolnoslaskaszkolawyzsza

                   https://www.instagram.com/dolnoslaska_szkola_wyzsza/


