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ALFABET STUDENTA
Alfabet studenta to krótki żartobliwy poradnik o tym, jak odnaleźć się w społeczności WSEI.
Czeka nas trochę wspólnie spędzonego czasu w murach naszej Uczelni, dlatego zależy nam,
żebyście się w niej Drogi Studencie/Droga Studentko dobrze czuli!
Jak powszechnie wiadomo „koniec języka” za przewodnika, ale czy nie lepiej najpierw
samemu przeczytać, co w trawie piszczy na WSEI?
Zapraszamy do lektury przewodnika przygotowanego przez połączone siły studentów i
naszego dziekanatu, po której, będziecie wiedzieli o nas więcej. :)

Dziekan – osoba, której drzwi do gabinetu nie zamykają się podczas
sesji i zaraz po niej. Studenci starają się być dla niego grzeczni, ponieważ
ich dalszy los, jest w jego rękach
Dziekanat – centrum dowodzenia uczelni prowadzone przez Panie
z dziekanatu – często nazywane „babami z dziekanatu” przez
nieświadomych studentów, którzy nie wiedzą, że mają one wpływ na ich
przyszłość na uczelni. Warto pamiętać i powtarzać sobie „Bóg wie
wszystko, Pani z dziekanatu wie wszystko lepiej”
Erasmus + – program współpracy między bratnimi narodami na polu
edukacji, dzięki któremu student przebywa poza miejscem
zameldowania przez minimum 2 miesiące. Jako cel określa przeważnie
chęć studiowania w zagranicznej uczelni lub praktykowania dobrych
nawyków w równie zagranicznej ﬁrmie. Erasmus poszerza horyzonty.
Dosłownie i w przenośni.

Egzamin – forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej mającej na celu
ukazanie niewiedzy każdego studenta, który się jej podejmie
Godziny rektorskie – radosne chwile studenta, zwykle ustalone
przed większymi świętami, bądź podczas Juwenaliów. Kończą się
zwykle kacem-mordercą
Harmonogram – plan dnia studenta, z którego i tak nie korzysta
Kancelaria uczelni (rektorat) – „Studencki Buckingham
Palace”, miejsce urzędowania największych władz uczelni –
Rektora i Kanclerza

Kolokwium – tzw. kolos, czyli zwykle niezapowiedziana forma
sprawdzenia niewiedzy studenta, odbywająca się kilka razy w semestrze
Konsultacje – miejsce i czas spotkań studenta z Profesorem, często w
celach załagodzenia sytuacji. Jednocześnie dla lizusów, jak i
nieogarniętych studentów
Opiekun roku – pracownik naukowy sprawiający pieczę nad
studentami danego roku

Platforma – nie ma związku z Donaldem, nawet kiedy nie działa.
P r z ew a ż n i e z a ś d z i a ł a . Z w i ą z e k z o t w a rc i e m w ró t d o
niewyczerpanego zasobu informacji wszelakich Platformą
edukacyjną e.wsei.edu.pl się zwącego ma Administrator –
Naczelny Informatyk w porozumieniu z dziekanatem. O ich
otwarcie wnioskujecie do tego pierwszego (it@wsei.edu.pl)
Podanie (o warunek, przedłużenie sesji itp.) – oﬁcjalna,
pisemna forma prośby, składana w dziekanacie, gdy wypłakiwanie
się w rękaw profesora już nie przynosi skutku
Powtarzanie roku/semestru – sposób na przedłużenie życia
studenckiego, zwykle spowodowane niepowodzeniem i brakiem
alternatywy w formie warunku, podczas sesji
Praktyka zawodowa – okres trwający co najmniej 4 tygodnie, a za
niedługo minimum 3 miesiące, w którym zwykle parzy się herbatę
lub kawę przełożonemu i kseruje dokumenty

Przedłużenie sesji – koło ratunkowe dla balangowiczów sesyjnych,
którzy w stanie upojenia alkoholowego stracili poczucie czasu
(imprezy w tym czasie grożą warunkiem!)
Punkty ECTS – europejskie punkty lojalnościowe, które pozwalają na
przejście na wyższy level, tj. następny semestr, po zdanej sesji
Reaktywacja – powrót na studia po długoterminowych wagarach
Rektor – inaczej nazywany „Jego Magniﬁcencją”. Król na uczelni,
niczym lew w dżungli
Rok akademicki – rozpoczyna się 1 października, kończy 30 września
następnego roku. Okres ciągłych imprez. Niektórzy trzeźwieją tylko na
czas sesji

Samorząd studencki – elitarna grupa studentów mająca za
zadanie urozmaicić życie studenta.
Sesja – System Eliminacji Słabych Jednostek Akademickich.
Najczęściej trwa 2 tygodnie, w tym czasie student stara się
włączyć nieużywany przez ostatnie kilka miesięcy mózg. Jest to
dobry dla niego czas na poznanie wykładowców, budynku uczelni
c z y n a w e t k o l e g ó w z g r u p y. C z a s a m i k o ń c z y s i ę
niepowodzeniem tzw. warunkiem
Sesja poprawkowa (kolejne terminy) – światełko w tunelu na
drodze ku zaliczeniu sesji dla poległych i niedouczonych na
I próbie. „Ale bez spiny, są trzecie terminy” – w końcu student bez
poprawki, to jak żołnierz bez karabinu

Skreślenie z listy studentów – traumatyczne przeżycie,
najczęściej objawiające się płaczem, histerią i upojeniem
alkoholowym. Moment, w którym student traci grunt pod
nogami, a plany legają w gruzach. Dobra wiadomość – istnieje
reaktywacja!
Starosta roku – najbardziej ogarnięta osoba i centrum
informacji w danej grupie dziekańskiej. Warto utrzymywać z nią
dobre relacje

Student (studenci) – grupa młodych ludzi w wieku od 19 do
26 lat (czasem nawet do 99 lat), których paliwem do
funkcjonowania jest alkohol etylowy. Student charakteryzuje
się permanentnym brakiem pieniędzy, skłonnością do
weekendowych (codziennych) libacji, chociaż zdarzają się też
„studenci-kujony”.
Ulubioną potrawą studentów są parówki na różne sposoby, ale
również nie pogardzą zawartością słoików przywiezionych od
mamy.
Student ma skłonności do zaprzeczania prawdzie: – Od jutra
nie piję i nie palę, – Nie jestem głodny, – Zdałem? Hahaha,
śmieszny dowcip Panie Profesorze, – Mam jeszcze pieniądze
na koncie, – Wszystko rozumiem
Stypendium – główne źródło utrzymania studenta oraz
pieniężna motywacja do zdobywania lepszych ocen, bo w
końcu hajs musi się zgadzać.

Urlop dziekański „dziekanka” – półroczne lub roczne
„wagary” usprawiedliwione u dziekana.
Warunek – ostatnia deska ratunku dla studentów poległych
podczas sesji
Wirtualny Dziekanat – przestrzeń wypełniona ogłoszeniami,
wzorami podań (patrz: Podanie), informacjami o Twoich
osiągnięciach – jednym słowem uczelniane know-how. Przydaje
się, gdy na skutek ciężarów roku akademickiego (patrz: Rok
a ka dem icki) pa m ięć studencka sta ł a się na d wyra z
przetrzebiona. Niezupełnie zastępuje baby z dziekanatu (patrz:
Dziekanat), które m.in. generują konto do WD… tak na
marginesie, ostrożnie werbalizujcie skrót Wirtualnego
Dziekanatu w dziekanacie. Bo dziekanat to nie monopolowy
;-)

Wykład – metoda nauczania polegająca na ciągłym mówieniu
wykładowcy, niekoniecznie na temat. Przechwalanie się
wykładowcy na dany temat, o którym nikt nie ma pojęcia
Zaliczenie – próba złapania i ubłagania ćwiczeniowcy o wpis,
który jest przepustką udziału w sprawdzeniu niewiedzy podczas
egzaminu
Zerówka – jeśli łaska wykładowcy pozwoli– termin
zaliczenia/egzaminu dla kujonów i ryzykantów. O wyniku 2.0 w
tym terminie nie dowiaduje się m.in. dziekanat

