
 

 

Wspieranie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, 
naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy  

 
 

 

PWSZ w Chełmie oferuje studentom wsparcie materialne, naukowe, dydaktyczne, 

administracyjne oraz psychologiczne w osiąganiu zakładanych efektów uczenia się.  

Władze Uczelni stwarzają studentom warunki do rozwijania zainteresowań naukowo-

badawczych, sportowych oraz aktywnych postaw, w szczególności poprzez oferowanie 

pomocy organizacyjnej i wspieranie finansowe Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

(URSS) oraz działalności uczelnianych organizacji studenckich. 

W Uczelni funkcjonują koła naukowe, zrzeszające studentów poszczególnych 

kierunków studiów. Ze środków studenckich kół naukowych finansowane są m. in. wyjazdy 

naukowe-poznawcze studentów, ich udział w konferencjach naukowych, warsztatach, 

seminariach, obozach itp., pozwalający na pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności  

z zakresu studiowanych kierunków. Uczelnia wspiera także działalność sportową studentów 

(AZS PWSZ Chełm) przez finansowanie ich udziału w zawodach sportowych. Studenci 

uczestniczą także w innych formach aktywności organizowanych przez koła naukowe, 

Uczelnianą Radę Samorządu Studentów i poszczególne instytuty, np. w Juwenaliach, Dniach 

Otwartych oraz akcjach URSS.  

Wsparcie dydaktyczne realizowane jest z kolei m. in. poprzez konsultacje, a także 

organizację dla studentów pierwszego roku zajęć dodatkowych, których celem jest 

pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów, w zakresie wymaganym dla odbycia studiów na 

określonym kierunku oraz wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu 

abiturientów do podjęcia studiów. 

Studenci mogą korzystać także z pomocy materialnej. W ramach środków funduszu 

pomocy materialnej Uczelni student ma prawo ubiegać się o: stypendium socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora lub zapomogę. Dyplomanci 

mogą ubiegać się o sfinansowanie badań w ramach przygotowywania prac dyplomowych.  

Studenci otrzymują również wsparcie w zakresie korzystania z zasobów bibliotecznych 

poprzez organizowane szkolenia. Mają także dostęp do multimedialnych zbiorów, dzięki 

czemu podczas samodzielnej pracy w domu mogą korzystać z niezbędnej literatury.  



 

 

Do potrzeb studentów dostosowana jest także infrastruktura Uczelni, z której mogą oni 

korzystać również poza zajęciami dydaktycznymi w celu prowadzenia własnych badań, 

spotkań organizacji studenckich lub doskonalenia umiejętności. 

Studenci mają zapewnione także bezpłatne wsparcie psychologiczne – mogą umówić 

się na rozmowę z psychologiem e-mailowo (adres e-mail dostępny jest na stronie 

internetowej). PWSZ w Chełmie podejmuje również szereg działań umożliwiających 

wspieranie studentów z niepełnosprawnością. 

Komórką organizacyjną Uczelni, powołaną do wspierania studentów i absolwentów  

w rozwoju społecznym i zawodowym w formie innej niż dydaktyczna jest natomiast Biuro 

Karier „Żak”. Oferuje ono możliwość udziału w dodatkowych formach kształcenia: 

warsztatach i szkoleniach oraz indywidualnych konsultacjach tematycznych. 

Uczelnia wspiera studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim oraz 

otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w szczególności poprzez włączanie 

ich do udziału w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz 

umożliwianie i informowanie o akcjach i konkursach promujących zdrowie, kulturę i sztukę.  

PWSZ w Chełmie podejmuje również działania na rzecz wspierania udziału studentów 

w krajowych i międzynarodowych programach mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem 

Programu Erasmus+. Uczelnia zapewnia także wsparcie obcokrajowcom podejmującym 

studia w PWSZ w Chełmie. Studenci uczestniczą w bezpłatnym kursie języka polskiego, 

mogą też przystąpić do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego – decyzją 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie otrzymała na okres 2 lat, począwszy od dnia 9 stycznia 2021 r., 

uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: 

A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i B1, B2 – w grupie 

dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. PWSZ w Chełmie zapewnia także wszystkim 

studentom możliwość potwierdzania znajomości języka angielskiego – na Uczelni 

funkcjonuje autoryzowane Centrum Egzaminacyjne międzynarodowych egzaminów 

certyfikujących Pearson Test of English. 

 

 

 

 

 


