
 

 

Szanowny Studencie, 

1. W związku ze zmianą struktury Uczelni i nazw Wydziałów oraz z powodu zmiany banku 

obsługującego indywidualne konta studentów, na bank PKO Bank Polski, uległy zmianie 

Państwa indywidualne numery kont bankowych dla opłat za usługi edukacyjne na nowych 

Wydziałach. 

Zmiana numerów kont nie dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2019/20 

na nowe Wydziały. 

2. Na stronie Wirtualnej Uczelni widoczne są obecnie : 

 

a) numery kont przypisane do nazwy starego Wydziału i starą kartoteką rozliczeń, na którą są 

jeszcze wprowadzane należności z rozliczenia przez studenta roku akademickiego 

2018/2019. Konto jest  obsługiwane przez Bank citi handlowy.   

b) numery kont przypisane do nazwy nowego Wydziału i nową kartoteką rozliczeń, na które będą 

nadawane należności z rozliczenia przez studenta roku akademickiego 2019/20. Konto jest  

obsługiwane przez bank PKO Bank Polski. 

Zaległości pozostałe na starym Wydziale należy regulować jeszcze na stare konto.  

Stare numery kont będą jeszcze aktywne do chwili kiedy saldo będzie zerowe. 

Jeżeli student nie posiada nowego numeru konta na nowym Wydziale bardzo proszę o kontakt 

mailowy. Konto zostanie mu wygenerowane. 

3. Aby sprawdzić rozliczenia na danym Wydziale i kierunku należy, po zalogowaniu do Wirtualnej 

Uczelni, wejść kolejno w zakładki: Dane studenta / finanse. 

Po rozwinięciu zakładki - FINANSE - widoczne są opcje: 

 

- Numery kont studenta: 
dla danego wydziału i kierunku numer konta jest inny 

 

- Rozrachunki studenta: 
po rozwinięciu danego kierunku widoczne są bieżące zaległości na  kierunku 

 

Pod stanem SALDA widoczna jest opcja: 

 

- Pokazuj rozliczone finanse: 
po zaznaczeniu tej opcji oraz rozwinięciu danego kierunku, widoczne są wszystkie nadane 

należności, wniesione płatności oraz całe saldo na kierunku.    
 

Saldo na czerwono wskazuje sumę przekroczonych należności ze wszystkich wydziałów i kierunków. 

 

 

 



Poniżej przykład kartoteki studenta na Wirtualnej Uczeni po wygenerowaniu nowych numerów kont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Po przekroczeniu terminu płatności naliczane są odsetki ustawowe za zwłokę. Aby obliczyć 

prognozę odsetek na dany dzień, należy  wejść kolejno w zakładki: Dane studenta / Prognoza 

odsetek:  

 

 

 

 

 

 



W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt:  

tel. 61 835 51 22 
kaczmarek.m@awf.poznan.pl 
  

Z poważaniem 
  
Magdalena Kaczmarek 
Dział Obsługi Studenta 


