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Drodzy Studenci! 

Oddajemy Wam ten poradnik, abyście już od pierwszych dni na 
naszej uczelni mogli czerpać z niego informacje związane 
z  załatwianiem spraw studenckich i  administracyjnych. 
Zachęcamy do uważnego czytania, aby nie umknęły Wam żadne 
wiadomości, decydujące o  sprawnym i skutecznym załatwieniu 
Waszej sprawy. 

Miłej lektury! 

Samorząd Studentów UMFC



SPRAWY OGÓLNE
• PRZECZYTAJ REGULAMIN 
• NIE BÓJ SIĘ PYTAĆ! 
• ŚLEDŹ KALENDARZ AKADEMICKI 
• POPROŚ O DOŁĄCZENIE DO GRUPY STUDENCI UMFC 

NA FACEBOOKU 
• SPRAWDZAJ REGULARNIE POCZTĘ UMFC 
• POLUB STRONY ZWIĄZANE Z UMFC NA FACEBOOKU 
• CZYTAJ OGŁOSZENIA NA TABLICACH W BUDYNKU UMFC 
• SZANUJ INNYCH 
• DBAJ O PUNKTUALNOŚĆ



Przygotowania do rozpoczęcia studiowania na UMFC warto zacząć od 
przeczytania Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące: 

• organizacji studiów, 
• praw i obowiązków studenta, 
• zasad i trybów zaliczeń, 
• zmian kierunku lub studiów, 
• urlopów, 
• nagród i wyróżnień, 
• zakończenia studiów, 
• egzaminów licencjackich i magisterskich, 
• dyplomu.

Regulamin można znaleźć na stronie internetowej UMFC:  

http://chopin.edu.pl —> Uniwersytet —> Akty prawne —> Regulamin studiów 
pierwszego i drugiego stopnia 

Zapoznanie się z regulaminem pozwoli wyjaśnić wiele podstawowych kwestii oraz 
uniknąć konieczności dopytywania o nie pracowników administracyjnych.
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Większość nieporozumień na płaszczyźnie merytorycznej wynika 
z niepełnych informacji, które posiada Student. Jeśli nie jesteś czegoś 
pewien, pomimo tego, że przeczytałeś Regulamin, poproś nas 
o pomoc, aby później niepotrzebnie nie borykać się z problemami.  

Jeśli uważasz, że pytanie jest zbyt trywialne, możesz się z nim 
najpierw zwrócić do nas, w jeden z następujących sposobów: 

• przychodząc ze sprawą do pokoju 150b (poziom -1) na UMFC, 
• pisząc maila na adres: samorzad@chopin.edu.pl, 
• pisząc prywatną wiadomość na Facebooku poprzez fanpage 

Samorządu Studentów UMFC.
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Uniwersytet posiada Kalendarz akademicki, w którym zaznaczone są dni 
wolne, ferie oraz terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych.  

Kalendarz akademicki znajdziesz na stronie UMFC:  

http://chopin.edu.pl —> Studia —> Kalendarz akademicki 2017/2018
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Na wirtualnych grupach studenckich możesz otrzymać realną pomoc! 
Czy  wiesz, że na grupie Studenci UMFC zamieszczane są często 
ogłoszenia dotyczące: 

• organizacji roku akademickiego, np. informacje o dodatkowych 
dniach rektorskich, 

• specjalnych wydarzeń na UMFC, np. Juwenaliów Artystycznych, 
Nocy Muzeów 

• propozycji międzywydziałowej współpracy, np. prośby o nagranie 
studentów przez Reżyserów Dźwięku w ramach zajęć; propozycje 
uczestnictwa w wydarzeniach; propozycje uzupełnienia składów 
kameralnych, 

• innych kwestii związanych na przykład z pracami dorywczymi.
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Obowiązkiem Studenta jest sprawdzanie Osobistego Konta 
Pocztowego UMFC! 

Biorąc przykład z innych uczelni, które posiadają system USOS, 
sprawdzajmy regularnie konto poczty elektronicznej, zarówno 
prywatne (podane w formularzu rekrutacyjnym), jak i uczelniane. 

Od roku akademickiego 2017/2018 zostanie położony nacisk na 
komunikację przez serwery uczelnianej poczty elektronicznej 
(z  końcówką @chopin.edu.pl). W ten sposób przekazywane będą 
informacje o sprawach administracyjnych, konkursach, kursach 
mistrzowskich, czy też Waszych indywidualnych sprawach. 

Instrukcję jak zalogować się na Osobiste Konto Pocztowe UMFC 
znajdziecie w dalszej części poradnika.
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W znacznym stopniu to od Was zależy, jaki wizerunek będzie 
miała nasza Alma mater. Dlatego zachęcamy do polubienia stron 
przedstawionych poniżej, aby otrzymywać powiadomienia na 
temat koncertów, ciekawych wydarzeń oraz specjalnych akcji 
organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów 
UMFC: 

• facebook.com/samorzadumfc/ 
• facebook.com/biurokarier.umfc/ 
• facebook.com/eFryderyk/ 
• facebook.com/juwenaliaartystyczne/
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Jednym z systemów komunikacji jest zamieszczanie ogłoszeń na 
tablicach znajdujących się w gmachu uczelni, m.in.: przy wejściu 
głównym, przy szatniach, przed pomieszczeniami  administracyjnymi, 
przed dziekanatami. 

Na tablicach znajdziecie informacje na temat planów studiów, 
terminów zaliczeń, godzin przyjmowania interesantów, itp.
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Studiując na uczelni powinniśmy pamiętać, aby dbać o dobrą 
atmosferę pomiędzy studentami, pedagogami oraz pracownikami 
UMFC. 

Z każdą z tych grup będziecie mieli do czynienia na każdym etapie 
studiowania. Każda z nich pełni określoną rolę i stara się jak 
najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Pamiętajmy o tym podczas 
kontaktu z pracownikami dydaktycznymi, administracyjnymi 
i  technicznymi, zarówno w salach wykładowych, biurach, 
na korytarzu, czy w uczelnianej cafeterii.
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Powinno być to naszym zwyczajem, żeby nie spóźniać się na 
zajęcia. Studia na uczelni artystycznej charakteryzują się dużą 
liczbą przedmiotów indywidualnych, co oznacza, że nie 
jesteśmy anonimowymi słuchaczami! Nasza punktualność 
przekłada się na wspólny komfort studiowania, zaś sami 
pedagodzy z pewnością docenią ją podczas końcowych 
zaliczeń i egzaminów. 
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Odbywanie zajęć indywidualnych w czasie pokrywającym 
się z innymi zajęciami, stanowić może podstawę do 
niezaliczenia przedmiotu.
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ROZPOCZĘCIE ROKU 
AKADEMICKIEGO
• TERMINY 
• INDEKSY I LEGITYMACJA STUDENCKA 
• NA CO TRZEBA SIĘ ZAPISYWAĆ? 
• CZYM ZAJMUJE SIĘ DZIAŁ NAUCZANIA? 
• CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIEKANATY? 
• JAK CZYTAĆ PLANY STUDIÓW? 
• CZYM ZAJMUJE SIĘ ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW UMFC



Wszystkie terminy związane z oficjalną inauguracją roku 
akademickiego 2017/18 oraz immatrykulacją będą przesłane 
pocztą elektroniczną. Zwracajcie także uwagę na informacje 
pojawiające się na tablicach przed dziekanatami.
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Indeksy zostaną rozdane podczas oficjalnej immatrykulacji na Sali Koncertowej 
UMFC. Po otrzymaniu indeksu, należy go podpisać oraz wypełnić zgodnie 
z planem studiów i wytycznymi obowiązującymi na danym wydziale. Indeksy po 
wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie, w celu zakończenia wpisu.  

Terminy składania indeksów zostaną podane na tablicach przed dziekanatami. 

Legitymację studencką należy odebrać w Dziale Nauczania (pokój 405, 
II  piętro). Legitymacje te są ważne do 31. marca kolejnego roku 
kalendarzowego, a po przedłużeniu w kolejnym semestrze - do 31. października. 

Podczas pierwszej wizyty w Dziale Nauczania należy okazać potwierdzenie 
wpłaty na konto uczelni za indeks i legitymację (dokładne kwoty oraz 
nr  rachunku zostaną przesłane pocztą elektroniczną przez odpowiedni 
dziekanat). Ponadto, zostaną Ci przedstawione następujące dokumenty: 

• pisemne ślubowanie, 
• umowa o świadczenie usług edukacyjnych, 

• umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych, 

• legitymacja studencka do odbioru. 

Studenci pierwszego roku muszą pojawić się osobiście, aby podpisać 
odpowiednie dokumenty. Należy dodać, że zgodnie z Regulaminem Studiów, do 
rozpoczęcia nauki na UMFC niezbędne jest podpisanie ślubowania i umowy 
o świadczenie usług edukacyjnych.
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Na lektoraty i przedmioty humanistyczne zapisujemy się elektronicznie. Szczegółowe 
informacje odnośnie do zasad zapisów znajdziesz tu (skopiuj link do przeglądarki): 

http://www.chopin.edu.pl/pl/inne/zapisy-na-przedmioty-humanistyczne-i-jezyki-obce-w-roku-akademickim-20172018  

Informacje odnośnie do zapisów na przedmioty fakultatywne znajdziesz tu (skopiuj link do 
przeglądarki internetowej): 

http://www.chopin.edu.pl/pl/2017/10/katalog-przedmiotow-fakultatywnych-w-roku-akademickim-2017-2018 

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego odbywają się przez pocztę elektroniczną. 
Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez Dział Nauczania (należy śledzić pocztę 
elektroniczną oraz tablice przed Dziekanatami i przed Działem Nauczania). Jeśli Student chce 
realizować WF we własnym zakresie (posiada karnet w placówce sportowej), musi złożyć podanie 
do Dziekana jeszcze przed rozpoczęciem zapisów.

Pamiętaj! 
Student ma obowiązek zapisać się na lektoraty, przedmioty 
humanistyczne i fakultety w ilości wynikającej z planów studiów. 

Plany studiów znajdziesz na tablicach przed Dziekanatami lub na stronie 
internetowej uczelni: 

http://chopin.edu.pl —> Studia —> Plany studiów
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Dział Nauczania prowadzi m.in. sprawy dotyczące organizacji kształcenia 
i  dokumentacji toku studiów dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 
Gromadzi dane i dokumenty studentów oraz zajmuje się ich archiwizacją. Zajmuje się 
także prowadzeniem spraw w zakresie pomocy materialnej. 

W Dziale Nauczania otrzymasz następujące dokumenty: 
• zaświadczenie o statusie studenta (dopiero po podpisaniu ślubowania), 
• zaświadczenie o obronie, 

• dokumenty potrzebne do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Do Działu Nauczania składamy: 

• wnioski o stypendia, 
• wnioski o przydzielenie miejsca w DS Dziekanka, 
• podania o zmianę w planie studiów (np. jeśli Student zapisał się na fakultet, który 

z jakiegoś powodu mu nie odpowiada - za zgodą Dziekana Wydziału, składa 
podanie). 

Dział Nauczania przyjmuje studentów w godz. 11:00-14:00  
(z wyjątkiem środy - dnia pracy wewnętrznej, kiedy jest zamknięty).
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W Dziekanatach załatwiamy wszystkie sprawy dotyczące merytorycznego toku 
studiów.  
Do dziekanatu składamy: 

• podania o indywidualny tok lub plan studiów, 

• podania do Dziekana w sprawach wymagających nadzwyczajnego 
przyjęcia toku, np. zmiany pedagoga prowadzącego przedmiot główny, 
zmianę przedmiotu, rozłożenie płatności za studia na raty itp., 

• zwolnienia lekarskie w celu usprawiedliwienia większej liczby nieobecności, 
• wnioski o wyrażenie zgody na ćwiczenie w godzinach nocnych (uczelnia 

jest czynna w godz. 8:00-21:00). 

Dziekanaty przyjmują studentów w godz. 11:00-14:00  
(z wyjątkiem środy - dnia pracy wewnętrznej, kiedy jest zamknięty).
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W planie studiów znajdują się informacje dotyczące nazwy przedmiotu, formy i rodzaju 
zajęć, liczby godzin, formy zaliczenia i punktów ECTS. Zasadniczym założeniem 
wprowadzenia punktacji ECTS jest umożliwienie studentom migracji pomiędzy różnymi 
kierunkami studiów oraz różnymi uczelniami (np.: udział w programie ERASMUS+). W swojej 
istocie określają one nakład pracy studenta niezbędny do realizacji określonych celów 
programowych, a co za tym idzie - przyswojenia danej wiedzy. 

• W każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS. 

• Podczas studiów licencjackich student powinien osiągnąć minimum 180 pkt. ECTS 
(lub 240 pkt. ECTS w  przypadku studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim, 
specjalność śpiew solowy i aktorstwo). 

• Podczas studiów magisterskich student powinien osiągnąć minimum 120 pkt. ECTS. 

Podaną wyżej liczby punktów ECTS, w szczególnych przypadkach, można przekroczyć 
o 20%, o ile wiąże się to z realizacją przedmiotów grupowych. 

Przedmioty w planie studiów są ułożone w kolejności: 

• moduł kierunkowy (przedmioty związane z daną specjalnością) 

• moduł podstawowy (przedmioty charakterystyczne dla uczelni muzycznej) 

• moduł ogólny (przedmioty ogólno-uniwersyteckie) 

• fakultety  

Wyłącznie w tej kolejności wpisujemy przedmioty w indeksie.  

Listę fakultetów znajdziesz na stronie: http://chopin.edu.pl —> Studia —> Krajowe 
Ramy Kwalifikacji)
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NAUCZANIA? 
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIEKANATY? 
JAK CZYTAĆ PLANY STUDIÓW? 
CZYM ZAJMUJE SIĘ ZARZĄD 
SAMORZĄDU STUDENTÓW?
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NAUCZANIA? 
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SAMORZĄDU STUDENTÓW?

Zarząd Samorządu Studentów nie tylko uczestniczy w realizacji misji naszej 
Uczelni, lecz przede wszystkim:  

• reprezentuje ogół studentów oraz występuje w obronie praw studentów,  
• podejmuje działania na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia 

koleżeńskiego,  
• popiera studenckie inicjatywy w zakresie nauki, kultury, publicystyki i sportu, 
• inspiruje współpracę pomiędzy samorządami innych uczelni, organizacjami 

studenckimi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, 
• współdziała z Władzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu 

zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak 
najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, 

• współdziała z administracją Uczelni w zapewnianiu studentom koniecznej pomocy 
materialnej, 

• opiniuje projekty władz Uczelni w sprawach finansowych, dydaktycznych i  innych, 
których opiniowanie przez studentów przewidują odpowiednie akty prawne. 

Skład osobowy oraz dane kontaktowe: 
adres e-mail: samorzad@chopin.edu.pl 

Przewodniczący Zarządu Samorządu (kadencja 2017/2019) 
Wojciech Gawrych (wojtekg26@gmail.com) 

Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu 
Anna Matsiyeuskaya (anna.matsiyeuskaya@gmail.com) 
Michał Przygoński (anthropo.mp@gmail.com) 

Skarbnik - wybory w październiku 2017 
Sekretarz - wybory w październiku 2017 
Przedstawiciele Wydziałów - wybory w październiku 2017
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STYPENDIA  
I POMOC MATERIALNA
• STYPENDIUM REKTORA 
• STYPENDIUM SOCJALNE 
• ZAPOMOGI 
• STYPENDIA BANKU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
• MAGNA CUM LAUDE



STYPENDIA  
I POMOC 
MATERIALNA
INFORMACJE OGÓLNE 
STYPENDIUM REKTORA 
STYPENDIUM SOCJALNE 
ZAPOMOGI 
STYPENDIA BANKU SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
MAGNA CUM LAUDE

Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mogą ubiegać się o szereg 

stypendiów, przyznawanych co roku zarówno:  

• najlepszym studentom za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe 
(Stypendium Rektora), 

• osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (Stypendium Socjalne),  
• osobom niepełnosprawnym (Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych), 

• w szczególnych przypadkach w formie jednorazowej zapomogi.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin 
przyznawania pomocy materialnej (dostępny wkrótce na stronie 
internetowej uczelni) 

chopin.edu.pl -> Studia -> Stypendia, pomoc materialna dla studentów
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O Stypendium Rektora UMFC ubiegać się mogą studenci UMFC, którzy spełniają co najmniej jeden 

z poniższych warunków: 

• w ubiegłym roku akademickim uzyskali średnią nie niższą niż 21 pkt, 

• osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 
• mogą wykazać się szczególnymi osiągnięciami na polu naukowym lub artystycznym.  

Możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora UMFC przysługuje także 
studentom pierwszego roku studiów I stopnia (licencjackich), jeśli zostały przyjęte studia 
w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli mają tytuł laureata olimpiady międzynarodowej 
albo laureatki lub finalistki olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.  

Stypendium rektora nie może zostać przyznane osobom: 

• posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany), 

• które ukończyły już inny kierunek studiów pierwszego stopnia i wnioskują o przyznanie 
stypendium na studiach pierwszego stopnia, 

• w przypadku których od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia 
rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy, 

• osobom przebywającym na rocznym urlopie dziekańskim, z zastrzeżeniem możliwości 
ubiegania się stypendium rektora dla najlepszych studentów po powrocie z urlopu oraz 
ponownym podjęciu nauki, według zasad obowiązujących w danym roku akademickim, 

• osobom powtarzającym rok studiów, 
• osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku, 
• osobom niewpisanym na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego 

lub ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej). 

Dokładny termin oraz tryb składania wniosku zostanie określony na początku roku akademickiego. 

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie uczelni oraz w Dziale Nauczania.
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Stypendium socjalne przyznaje się na wniosek studenta, którego dochód nie przekracza 
określanego co roku przez Rektora progu dochodu (dokładna wysokość progu zostanie podana 
na początku roku akademickiego).  

Określony w uczelni próg dochodu nie może być: 

• niższy niż 668,2 zł, co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód 
(netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają ustawowo zagwarantowane 
prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po  spełnieniu ustawowych 
warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w  uczelnianym regulaminie 
przyznawania świadczeń pomocy materialnej, 

• wyższy niż 1051,7 zł, co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci 
i doktoranci z dochodem przekraczającym 668,2 zł, o ile rektor w porozumieniu z organami 
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu 
uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i  doktorantów – 
maksymalnie do 1051,7 zł. 

Stypendium socjalne nie może zostać przyznane osobom które przebywają na urlopie, jednak 
w  uzasadnionym i udokumentowanym przypadku organ orzekający może przyznać studentowi 
przebywającemu na urlopie rocznym z przyczyn zdrowotnych stypendium socjalne oraz 
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokość stypendium socjalnego jest zróżnicowana i zależy 
od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. 
 
Dokładny termin oraz tryb składania wniosku zostanie określony na początku roku 
akademickiego. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie uczelni oraz 
w Dziale Nauczania.
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Zapomoga jest formą doraźnej i bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek 
studenta, który przejściowo, z przyczyn losowych, znalazł się w trudnej sytuacji 
materialnej, na którą mogą się składać w szczególności: 

• nieszczęśliwy wypadek, 
• poważna, udokumentowaną przez lekarza, choroba studenta, jego dziecka 

lub małżonka, wymagająca dodatkowych nakładów finansowych, 
• urodzenie dziecka, 
• śmierć członka bliskiej rodziny, 
• klęski żywiołowe. 

UWAGA: O zapomogę nie mogą ubiegać z tytułu konieczności poniesienia opłat 
związanych ze studiami, to jest opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie roku, 
dom studencki lub stancję oraz wydatkami związanymi z przygotowaniem pracy 
dyplomowej.
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Każdego roku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz bank Société 
Générale wręczają wspólne stypendium przyznawane w drodze konkursu 
na najciekawszy projekt płyty CD.  

Studenci biorący udział w konkursie muszą wykazywać się dobrymi wynikami w nauce 
oraz wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. 
Przy ocenie wniosków brana brane są pod uwagę atrakcyjność, wartość artystyczna 
i  spójność koncepcji projektu płytowego, a także sylwetki i dotychczasowe osiągnięcia 
studentów wnioskodawców. Stypendia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
oraz banku Société Générale przyznawane są przez komisję powołaną przez JM Rektora 
UMFC prof. zw. dr hab. Klaudiusza Barana. 

Laureaci konkursu: 

• otrzymują tytuł Stypendysty Banku Société Générale, 
• otrzymują od Banku jednorazowe stypendium, które mogą przeznaczyć na 

sfinansowanie udziału w  kursach lub konkursach wykonawczych, zakup 
instrumentów, akcesoriów muzycznych i innych materiałów dydaktycznych, 

• realizują zaproponowany projekt poprzez nagranie płyty, która będzie stanowiła 
materiał promocyjny laureatów konkursu, UMFC oraz Banku Société Générale, 

• są zobowiązaniu do zagrania koncertów na prośbę Banku w uzgodnionej liczbie. 

Informacja o terminie składania propozycji projektów oraz dodatkowych kryteriach 
przyznawania stypendium w danym roku akademickim zostaje podana w styczniu. 
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Od 1999 r. Kapituła Medalu Magna cum Laude, na wniosek Dziekanów 
poszczególnych Wydziałów, przyznaje to honorowe odznaczenie 
najwybitniejszym absolwentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina.  

Wręczenie Medalu Magna cum Laude następuje w czasie uroczystej 
inauguracji roku akademickiego.  

Na przestrzeni ubiegłych lat odznaczono następujących absolwentów: 
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KATARZYNA TRYLNIK – Wydział IV

WOJCIECH GIERLACH – Wydział IV

ŁUKASZ BOROWICZ – Wydział I


RAFAŁ KWIATKOWSKI –Wydział III

JAROSŁAW BRĘK – Wydział IV

BARTOSZ KOZIAK –Wydział III


MAŁGORZATA PAŃKO – Wydział IV

EUN-SIL PARK – Wydział II


JAKUB JAKOWICZ – Wydział III

IWONA SOBOTKA – Wydział IV


MIKU OMINE – Wydział II

MAGDALENA MAKOWSKA –Wydział III  

RYSZARD GROBLEWSKI –Wydział III

ANDRZEJ HEIMOWSKI –Wydział III

TAKASHI YAMAMOTO – Wydział II

ZUZANNA SAWICKA – Wydział III


ALEKSANDER WILGOS – Wydział III


ANNA SIMIŃSKA – Wydział IV

DARIUSZ PRZYBYLSKI – Wydział I


MIKOŁAJ KONOPELSKI – Wydział III

KAMILA WĄSIK-JANIAK – Wydział III


MARCIN ZDUNIK – Wydział III

ANNA ORLIK – Wydział III


JOANNA FRESZEL – Wydział IV

TOMASZ OSTASZEWSKI – Wydział III

WOJCIECH BŁAŻEJCZYK –Wydział VI


MAŁGORZATA WASIUCIONEK, Wydział III

MARTA KORDYKIEWICZ – Wydział III


MARTA KOWALCZYK – Wydział III

ANDRZEJ KARAŁOW – Wydział I 

ŁUKASZ KRUPIŃSKI – Wydział II

JĘDRZEJ JAROCKI – Wydział III

KACPER SZELĄŻEK – Wydział IV




OSOBISTE KONTO 
POCZTOWE
• CO JEST POTRZEBNE DO ZALOGOWANIA SIĘ? 
• GDZIE MOGĘ SIĘ ZALOGOWAĆ? 
• DANE POTRZEBNE DO KONFIGURACJI KONTA 

POCZTOWEGO W KLIENTACH POCZTY



Do zalogowania potrzebny jest login i hasło, które można otrzymać 
w dziekanacie. Domyślny login to: imię.nazwisko.  

Jeśli Jan Kowalski jest studentem UMFC, to posiada adres e-mail 
jan.kowalski@chopin.edu.pl, a jego login to jan.kowalski.  

Hasło do Osobistego Konta Pocztowego można zmienić 
w dowolnym momencie w ustawieniach poczty.

OSOBISTE 
KONTO 
POCZTOWE
CO JEST POTRZEBNE DO 
ZALOGOWANIA SIĘ? 
GDZIE MOGĘ SIĘ ZALOGOWAĆ? 
DANE POTRZEBNE DO 
KONFIGURACJI KONTA 
POCZTOWEGO W KLIENTACH 
POCZTY

Format adresu to przeważnie: imię.nazwisko@chopin.edu.pl

Każda osoba będąca studentem, pedagogiem, czy pracownikiem 
uczelni posiada Osobiste Konto Pocztowe, które służy do wymiany 
korespondencji związanej z UMFC. 

Strona 29/36



OSOBISTE 
KONTO 
POCZTOWE
CO JEST POTRZEBNE DO 
ZALOGOWANIA SIĘ? 
GDZIE MOGĘ SIĘ ZALOGOWAĆ? 
DANE POTRZEBNE DO 
KONFIGURACJI KONTA 
POCZTOWEGO W KLIENTACH 
POCZTY

• poprzez przeglądarkę internetową (https://poczta.chopin.edu.pl/), 
• poprzez klienta poczty, np. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, 

Apple Mail. 

Zachęcamy do skonfigurowania Osobistego Konta Pocztowego 
na  komputerach, tabletach oraz smartfonach, aby być na bieżąco 
z informacjami wysyłanymi przez uczelnianą pocztę.

Na Osobiste Konto Pocztowe można się zalogować na następujące 
sposoby:
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Serwer poczty przychodzącej: 
imap.chopin.edu.pl 

Login i hasło: 
identyczne jak do logowania się na pocztę 

Serwer poczty wychodzącej: 
smtp.chopin.edu.pl 

Login i hasło: 
identyczne jak do logowania się na pocztę 

Port serwera: 587

OSOBISTE 
KONTO 
POCZTOWE
CO JEST POTRZEBNE DO 
ZALOGOWANIA SIĘ? 
GDZIE MOGĘ SIĘ ZALOGOWAĆ? 
DANE POTRZEBNE DO 
KONFIGURACJI KONTA 
POCZTOWEGO W KLIENTACH 
POCZTY
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• BIBLIOTEKA 
• OGÓLNOAKADEMICKA SIEĆ WI-FI 
• USTERKI



INNE
BIBLIOTEKA 
OGÓLNOAKADEMICKA SIEĆ    
WI-FI 
ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK

BIBLIOTEKA 

W gmachu budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina znajduje się biblioteka, 
która składa się następujących oddziałów: 

• Czytelnia (parter) 
• Wypożyczalnia (poziom -1) 
• Fonoteka (poziom -1) 

GODZINY OTWARCIA 

Czytelnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 18:30 

Wypożyczalnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 14:00 oraz 15:00 - 18:30 

Fonoteka:  
poniedziałek, czwartek: 9:30 - 14:00 oraz 15:00 - 16:00 
wtorek, środa, piątek: 9:30 - 14:00 oraz 15:00 - 19:00 

KARTA BIBLIOTECZNA 

Od tego roku akademickiego, dla nowych studentów, rolę karty bibliotecznej będzie pełniła 
legitymacja. Logowanie do systemu bibliotecznego Aleph (opac.chopin.edu.pl) będzie obywać 
się za pomocą kodu kreskowego wydrukowanego na legitymacji lub za pomocą numeru indeksu. 
Hasłem do systemu są cztery ostatnie cyfry numeru PESEL. 

Dla studentów wyższych lat, sytuacja pozostaje bez zmian - kartą biblioteczną pozostaje 
identyfikator z kodem kreskowym. 

Szkolenie z systemu bibliotecznego zostanie przeprowadzone przez pracowników biblioteki 
10 października 2017 r. o godzinie 9:00 w Audytorium im. Karola Szymanowskiego.
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Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina możemy korzystać 
z bezpłatnej sieci Wi-Fi: UMFC-S. 

Dostęp do sieci możliwy jest po zarejestrowaniu danego urządzenia 
u  informatyków uczelni (korytarz techniczny, poziom -1). Potrzebny jest 
adres MAC urządzenia, np.: 00:0A:E6:3E:FD:E1.  

INNE
BIBLIOTEKA 
OGÓLNOAKADEMICKA SIEĆ    
WI-FI 
ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK
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Informacje o wszelkich awariach oraz prośby o nastrojenie fortepianu lub usunięcie 
występującej w nim usterki możecie kierować drogą e-mailową na adres: 

usterki@chopin.edu.pl 

zgodnie z następującymi zasadami: 

• w tytule wiadomości podajemy nr sali (lub wskazanie miejsca na uczelni) 
oraz określamy rodzaj usterki (np.: "s. 326, strojenie fortepianu oraz wymiana 
zerwanej struny a2"), 

• w treści wiadomości ponownie umieszczamy informacje zawarte w tytule 
wiadomości oraz krótki opis usterki umożliwiający jej szybsze zlokalizowanie 
i usunięcie, 

• w razie potrzeby prosimy o dołączenie zdjęcia. 

Jednocześnie prosimy Was o pewną wyrozumiałość: najprawdopodobniej potrzeba 
czasu, aby po wakacyjnych remontach, czy chociażby urlopach stroicieli, usunąć 
(lub ograniczyć ich uciążliwość) wszystkie niedostatki i usterki.

INNE
BIBLIOTEKA 
OGÓLNOAKADEMICKA SIEĆ    
WI-FI 
ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK
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Dziękujemy Kierownikowi Działu Nauczania - pani Justynie 
Wietoszko oraz pani Annie Szewczyk z Dziekanatu Wydziału VI 
za  pomoc w  zebraniu znacznej części informacji zawartych 
w niniejszym informatorze.  

Opracowanie merytoryczne i korekta tekstu: Mateusz Banasiuk i Michał Przygoński 
Projekt graficzny: Michał PrzygońskiPODZIĘKOWANIA I AUTORZY 
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