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ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES 
AKADEMICKIE ZASADY I PRZEPISY  
 
Dean’s List 
Lista Dziekana  
The College recognizes exceptional student performance each semester through the Dean’s 
List.  Students who earn a grade point average of 3.4 or higher and who complete three or 
more credits in a semester are eligible for semester Dean’s List honors.  A course notation 
of Withdrawal or Incomplete will make the student ineligible for Dean’s List recognition 
that semester.  Upon a resolution of an Incomplete notation, the student may be recognized 
retroactively. 
 
Każdego semestru college wyróżnia wyjątkowe osiągnięcia studentów poprzez umieszczanie 
ich na Liście Dziekana. Studenci, którzy osiągają średnią ocen 3,4 lub wyższą i którzy 
ukańczają w semestrze trzy lub więcej punktów kwalifikują się do zaszczytu umieszczenia na 
Liście Dziekana.  W wypadku wycofania sie lub nieukonczenia klasy w danym semestrze  
student nie kwalifikuje sie na listę,  jednakże po ukończeniu niekompletnej klasy student z mocą 
wsteczną może zostać przywrócony na liste dziekana. 
 
Academic Integrity 
Akademicka Integralność 
 
The College upholds the principles of academic integrity and will vigorously enforce 
incidents of academic dishonesty, which is outlined in Board of Trustee Policy (hereafter 
designated as BOT policy) 5.2.1, found in the Policy on Student Conduct section in the 
Tunxis College Catalogue.   
Application of the Board of Trustees policies on all other student code violations are also 
outlined in this section of the Catalogue. 
 
College przestrzega zasad uczciwości akademickiej i konsekwentnie egzekwuje przypadki 
nieuczciwości, co jest szerzej opisane w „Board of Trustee Policy” (poprzednio zwanej zasadą 
BOT) 5.2.1, ktora znajduje się w sekcji Polityki Postępowania Studentów w katalogu Tunxis.  
Zasady stosowane przez Kuratorium we wszystkich innych naruszeniach kodeksu ucznia są 
także opisane w tej części z katalogu. 
 
Academic Probation 
Probacja Akademicka  
 
Students who have completed between 12 and 30 credits whose GPA falls below 1.7, or 
those who have completed 31 or more credits whose GPA falls below  2.0, will be given a 
written notice that they are placed on academic probation.  Students placed on academic 
probation will be required to take a reduced course load for one semester (BOT policy 3.8). 
 
Studenci, którzy ukończyli między 12 i 30 kredytów, a których GPA spadło poniżej 1,7, lub tych, 
którzy ukończyli 31 lub więcej kredytów, a których GPA spadło poniżej 2,0, otrzymają pisemną 
informację, że są oni umieszczeni na akademickiej probacji.  Studenci umieszczeni na probacji 
są zobowiązani do ograniczonej liczby klas przez jeden semestr (zasady BOT 3.8). 
 

http://www.google.pl/search?q=jednak%C5%BCe&start=0&spell=1
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Academic Suspension 
Zawieszenia Akademickie  
 
After being placed on academic probation for one semester and after taking a reduced 
course load fail to attain the required GPA as shown above will be notified in writing that 
they are suspended for one semester.  After the period of suspension, students may be 
reinstated, either as regular or probationary students.   
 
A written request for readmission must be submitted to the Dean of Student Affairs (BOT 
policy 3.8). 
 
Studenci  którzy  zostali umieszczeni na akademickiej probacji na jeden semestr i  którzy  
ukończyli semestr z organiczoną liczbą klas, a  którzy  nadal nie osiągneli wymaganego GPA , 
opisanego powyżej, zostaną powiadomieni na piśmie, że zostają zawieszeni na jeden semestr. 
Po okresie zawieszenia uczniowie mogą zostać przywróconi, albo jako regularni studenci  lub 
jako studenci na probacji.  Pisemny wniosek o ponowne przyjęcie należy składać do dziekana 
spraw studenckich (zasady BOT 3.8). 
 
Audit Policy 
Zasady Audytu 
 
An audit permits a student to attend a course without earning a letter grade and without 
earning college credit.  Tuition and fees are the same for credit or audit status.  Financial 
Aid does not pay for audited courses. 
 
Audyt pozwala studentowi udział w kursie bez uzyskania oceny i bez zarobiania kredytów. 
Czesne jest takie same jak za normalne kredytowane i oceniane klasy. Pomoc finansowa nie 
pokrywa kursów audyt. 
 
Fresh Start Option 
Opcja Nowego Startu 
 
A student returning to Tunxis after an absence of two calendar years or more with a Tunxis 
G.P.A. below a 2.0 may choose to start fresh and return without the disadvantage of an 
unsatisfactory academic record.  For more information about Fresh Start, contact the 
Academic Advising Center. 
 
Student po powrocie do Tunxis po nieobecności dwóch lat kalendarzowych lub dłużej, a którego 
GPA jest poniżej 2.0 może wybrać opcje nowego startu. Oznacza to nowy start z czystym 
kontem i bez niekorzyści niezadowalającego rekordu akademickiego. Po więcej informacji na 
temat Nowego Startu prosze kontaktować się z Centrum Doradztwa Akademickiego. 
 
Grade Appeals Process 
Postępowanie Odwoławcze od Oceny 
A student may seek review of a grade or other decision affecting academic status according 
to the College policy.   
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Zgodnie z polityką Collegu, studenci moga ubiegać się o rewizję oceny lub innych  procesów i 
decyzji które mają wpływ na ich akademicki status. 

Grading System  
System Oceniania 
 
The following grading system is used to indicate the student’s performance: 
Poniższy system oceniania jest używany do wykazywania wyników studentów: 
 
 A outstanding  4.0 grade points 
 A-    3.7 grade points 
 B+ high quality  3.3 grade points 
 B    3.0 grade points 
 B-    2.7 grade points 
 C+ average  2.3 grade points 
 C    2.0 grade points 
 C-    1.7 grade points 
 D+    1.3 grade points 
 D    1.0 grade points 
 D-    0.7 grade points 
 F failure   0.0 grade points   
 
 

A wybitnie  4.0 punktów oceny 
 A-    3.7 punktów oceny 
 B+ wysoka jakość  3.3 punktów oceny 
 B    3.0 punktów oceny 
 B-    2.7 punktów oceny 
 C+ przeciętnie  2.3 punktów oceny 
 C    2.0 punktów oceny 
 C-    1.7 punktów oceny 
 D+    1.3 punktów oceny 
 D    1.0 punktów oceny 
 D-    0.7 punktów oceny 
 F fiasko   0.0 punktów oceny 
 
The following are administrative notations that may appear on a Tunxis student’s 
transcript: 
 
Poniżej proszę zapoznać się z administracyjnymi  zapiskami, które mogą pojawić się na 
transkrypcie studenta:  
 

W:   Withdrawn 
I:  Incomplete grade to be computed upon completion of course 
AU:  Audit, no credit earned 
N:  No grade assigned 
P:  Passing grade, credits earned – not calculated into grade point average 
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TR:  Transfer credit(s) 
M:  Maintaining progress 
#:  A letter grade followed by this symbol (#) denotes a developmental grade, 
earning institutional credit, but does not count toward graduation and does not 
transfer. 
 
W: Wycofanie/Wypisanie się z klasy 
I: Niekompletna ocana która zostanie obliczona po ukończeniu kursu  
AU: Audyt, bez uzyskania kredytów 
N: Brak przypisanego stopnia 
P: Zaliczenie, kredyty uzyskane - nie przeliczone na ocene 
TR: Kredyt (y) transferowy  
M: Utrzymywanie postępu 
#: ocena jaśniejąca po tym symbolu (#) oznacza ocenę, ktora zdobywa punkty które 
liczą sie w naszej instytucji, ale nie liczą się do zdobycia dypolmu i również nie mogą 
być  transferowance do innych instytucji. 

 
The number of grade points received in a course is determined by multiplying the credits 
by the value of the grade earned (e.g., an “A” earned on a three credit course will result in 
12 quality points).  The average is computed by dividing the total number of quality points 
by the total number of credits attempted.   
 
Liczba punktów uzyskanych  z oceny jest  ustalana przez pomnożenie kredytów przez wartość uzyskanej 
oceny  (np. "A" zdobyte w trzy kredytowej klasie równa się 12 punktom). Średnia zdobytych punktów 
obliczana jest przez podzielenie sumy zdobytych punktów przez sumę punktów usiłowanych. 
 
 
For example: A student who takes 13 credits and earns the following grades during a 
semester will have a 2.70 G.P.A. 
 
Na przykład: student który bierze 13 kredytów i otrzymuje ponizsze oceny w trakcie semestru otrzyma 
2,70 GPA 
 
 

 
Grade 

Credits  
Attempted 

Grade  
Point 

Earned Grade  
Point(s) 

A 3 X 4.0 = 12 
B- 3 X 2.7 = 8.1 
B 4 X 3.0 = 12 
D 3 X 1.0 = 3 

Total Credits Attempted = 13 Total Earned Grade Points = 35.1 
Semester Grade Point Average = 35.1 divided by 13 = 2.70 G.P.A. 

             
 

Ocena 
Usiłowane 

Kredyty 

Punkty  
z 

Oceny 

Zdobyte  Punkt (y) z 
Ocena 

 
A 3 X 4.0 = 12 
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B- 3 X 2.7 = 8.1 
B 4 X 3.0 = 12 
D 3 X 1.0 = 3 

Suma Usiłowanych Kredytów = 13 Suma Zdobytych Punktów z Ocen = 35.1 
Średnia Punktow z Ocen w Semestrze = 35.1 podzielone przez 13 = 2.70 G.P.A. 

             
 
(credits attempted x grade point = earned grade points) 
(liczba usiłowanych kredytów x  punkty z oceny = zdobyte punkty z oceny) 
 
Graduation Honors  
Ukończenie Studiów z Wyróżnieniem 
 
To qualify for honors, degree candidates must have a minimum of 30 semester hours of 
Tunxis Community College credit in a degree program and meet one of the program GPAs 
(grade point average) rankings listed below.  Honors notations are reflected on transcripts. 
 

3.4-3.69 = Honors 3.7-3.89 = High Honors 3.9-4.0 = Highest Honors 
 

Aby zakwalifikować się do wyróżnienia, kandydaci muszą posiadać co najmniej 30 godzin semestrowych 
z Tunxis Community College, które przekładają się na kredyty w jednym z programów studiów, muszą 
też  spełniać wymogi GPA (średnia ocen) rankingów poniżej. Wyróżnienienia są odzwierciedlane w 
transkryptach. 
 
3.4-3.69 = Honory 3.7-3.89 = Wysokie Honory 3.9-4.0 = Najwyższe Honory 
 
Certificate candidates who have completed at least 15 credits in a certificate program at 
Tunxis and who have a program GPA of 3.5 and above are eligible for distinction.  
Transcripts will reflect “With Distinction.” 
 
Kandydaci do certyfikatów którzy ukończyli co najmniej 15 kredytów w programie i którzy mają GPA 3,5  
lub wyżej w jednym z programów kwalifikują się do wyróżnienia. Transkrypty będą odzwierciedlać "z 
wyróżnieniem". 
 
Students meeting any of the above criteria will be awarded recognition during the 
presentation of graduates at Commencement.  
 
Studenci spełniający powyższe kryteria zostaną odznaczeni podczas ceremoni zakończenia studiów. 
 
Students with an Incomplete notation may become eligible retroactively for graduation 
honors upon completion of the course requirements, and recognition shall appear on the 
transcript, provided that the student has earned the required GPA. 
Studenci którzy posiadają wzmiankę o nieukończeniu klasy (I) mogą zakwalifikować się do 
wyróżnienień z mocą wsteczną po ukończeniu wszystkich wymagań kursu.  Wyróżnienia ukażą   
się na ich transkryptach, pod warunkiem że student uzyskał wymagane GPA.  
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Graduation Requirements 
Wymagania Potrzebne do Ukończeniu Studiów  
 
Students must apply to graduate.  It is the student’s responsibility to meet all graduation 
requirements.  (Link) 
http://www.tunxis.commnet.edu/college/graduation/index.php  
 
Studenci muszą złożyć wniosek aby ukonczyć  studia.  Studenci ponoszą odpowiedzialność za spełnienie 
wszystkich wymogów studiów. (Link) 
http://www.tunxis.commnet.edu/college/graduation/index.php 

Graduation Honors: Valedictorian and Salutatorian, Trustees Medallion for 
Academic Excellence 
Ukończenia Studiów z Wyróżnieniem:Valedictorian i Salutatorian, Trustees Medallion for 
Academic Excellence 
 
A three-person faculty committee selects the valedictorian and the salutatorian each year. 
Selection criteria include overall grade point average, number of credits taken at the 
College, involvement in extra-curricular activities, and overall service to the College 
community.   
 
The committee solicits input from other program faculty members and professional staff 
members who may have interacted or come into contact with the candidates.  Committee 
members identify and interview finalists each spring. 
 
Każdego roku trzyosobowa komisja wybiera jednego valedictorian i salutatorian. Kryteria wyboru 
obejmują ogólną średnią ocen, liczbę kredytów podjętych w Collegu,  udział w zajęciach pozalekcyjnych i 
ogólna  pomoc społeczności szkolnej. Komitet zbiera opinie od innych członków grona pedagogicznego 
oraz  profesjonalnego personelu, którzy mogli mieć interakcje lub kontaktu z kandydatami.  
Członkowie komisji identyfikują i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne  finalistów każdej wiosny. 
 
 
Graduating students who have completed at least 30 credits at Tunxis and earned a 
cumulative grade point average of 4.0 are recognized with the bronze Trustees Medallion. 
 
Studenci kończący studia, którzy ukończyli co najmniej 30 kredytów i uzyskali łączną średnią ocen 4,0 są  
odznaczani  brązowymTrustees Medallion. 
 
Incoming Transfer Students/Credit Transfer 
Studenci Transferowi / Transfer Kredytów  
 
Students who wish to transfer credits to Tunxis Community College from a college or 
university that they previously attended must submit an official transcript to the 
Admissions Office and complete a Transfer Credit Evaluation Request Form.  Transfer 
evaluations usually take four to six weeks to be completed.  
 Official transcripts should be sent directly to the Admissions Office from the student’s 
previous college or university. 

http://www.tunxis.commnet.edu/college/graduation/index.php
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Studenci, którzy chcą przenieść kredyty do Tunxis Community College z  innego collegu lub uniwersytetu 
do którego wcześniej uczęszczali muszą złożyć oficjalny transkrypt do Dzialu Rekrutacji oraz wypełnić  
formę „Transfer Credit Evaluation Request” . Ewaluacja transferu zazwyczaj zajmuje cztery do sześciu 
tygodni.  
Oficjalne transkrypty  powinny zostać przesyłane bezpośrednio do Urzędu Rekrutacji z  collegu lub 
uniwersytetu do którego student poprzednio uczęszcza ł .   
 
Incomplete Notation 
Wzmianka o Nieukończeniu Klasy 
 
An Incomplete notation (I) may be given at the discretion of the instructor to a student who 
has completed a majority of the course requirements by the end of the semester.  
Completion date should be determined by agreement between the instructor and student.  
The awarding of an Incomplete notation is governed by BOT policy 3.5.1 (LINK) 
 
Wzmianka o nieukonczeniu klasy (I) może być nadana według uznania instruktora, uczniowi który 
ukończył większość klasowych wymagań przed ukończeniem semestru. Termin realizacji  i ukończenia 
pozostałych wymagań klasowych powinien być określony w umowie pomiędzy instruktorem a uczniem. 
Udzielanie wzmianki o nieukonczeniu klasy (I) jest regulowane przez zasady BOT 3.5.1 (LINK) 
 
Suspension 
Zawieszenia  

Students who, after being placed on academic probation for one semester and after taking a 
reduced course load, fail to attain the required GPA as shown above will be notified in 
writing that they are suspended for one semester.  All records of students subject to 
suspension will be reviewed and if the student has made significant improvement in GPA 
attainment in their most recent semester of study, the college may decide to allow the 
student to return to their studies for the following academic term to register for 12 or 
fewer credits on a probationary basis.   If however, the decision is to uphold the one 
semester period of suspension, students may be reinstated, either as regular or 
probationary students (BOT policy 3.8). 
 
Studenci, którzy, po umieszczeniu na akademickiej probacji na jeden semestr i po wypełnieniu  kary, 
którą jest dostęp tylko do ograniczonej ilości klas, a ktorzy  nie osiągneli wymaganego GPA zostaną 
powiadomieni na piśmie, że zostają zawieszoni na kolejny semestr. Wszystkie dokumenty dotyczące 
zawieszenia poszczególnego studenta bedą dokladnie przeanalizowane. Jeśli student dokonał znaczącej 
poprawy w swojej średniej ocen GPA w ostatnim semestrze, college może zezwolić studentowi na 
powrót do kontynuowania studiow na okres jednego semestrui zarejestrowanie sie na 12 lub mniej 
kredytów,  wciąż w trybie próbnym.  Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja by podtrzymać semester w 
zawieszeniu, studenci mogą zostać przywróceni jako regularni lub jako studenci na okresie próbnym 
(polityki BOT 3.8). 
 
Transcripts 
Transkrypty  
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Requests for copies of official college transcripts must be made either in person, via the 
web through their self-service account at myCommNet or in writing to the Records Office. 
Requests by telephone will not be accepted. Please allow five working days for processing 
and mailing.  Students may receive copies of both official and unofficial transcripts free of 
charge. 

Wnioski o kopie oficjalnych transkryptów muszą być składane osobiści,  za pośrednictwem internetu, 
poprzez samoobsługowe konto myCommNet,  lub na piśmie w  Biurze Records. Wnioski przez telefon nie 
są akceptowane.  Należy odczekać pięć dni roboczych na ich zrealizowanie. Kopie oficjalnych i 
nieoficjalnych transkryptów są bezpłatne. 

Transfer Students 
Studenci Trasferowi 
 
Students who plan to transfer from Tunxis to a four-year college should meet with the 
Transfer Coordinator in the Academic Advising Center to discuss transfer plans.  
 
Studenci którzy planują przenieść się z Tunxis do czteroletniego collegu powini spotkać się z 
koordynatorem Transferów w Centrum Doradzwa Akademickiego. 
 
Written Warning 
Ostrzeżenie Pisemne  
 
Students who have attempted 11 or fewer credits and whose cumulative Grade Point 
Average (CGPA) falls below 1.5 will be given a written warning (BOT policy 3.8). 
 
Studenci, którzy usiłowali skończyć 11 lub mniej kredytów,  a których skumulowana średnia ocen (CGPA) 
spadła poniżej 1,5 otrzymają pisemne ostrzeżenie (zasadyBOT 3.8).  
 
Withdrawing from a Course 
Wypisanie się z Kursu  

Students must officially withdraw from a course by submitting a “Change in Schedule” form 
to the Records Office, or through their myCommNet account. Financial Aid recipients 
should contact the Financial Aid Office before deciding to withdraw. Failure to withdraw 
may result in a grade of F.  
 
Studenci muszą oficjalnie wycofać się z kursu składając formę “Change in Schedule”  do Biura Records, 
lub za pomocą konta myCommNet. Uczniowie korzystający z pomocy finansowej powinni skontaktować 
się z Biurem Pomocy Finansowej przed podjęciem decyzji o wycofaniu. Brak oficjalnego wycofania może 
doprowadzić do oceny F. 
 
Withdrawing from College 
Wypisanie się z Collegu 
 
Students must officially withdraw from all courses if they choose to leave the College by 
submitting a “Change in Schedule” form to the Records Office, or through their 
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myCommNet account. Financial Aid recipients should contact the Financial Aid Office 
before deciding to withdraw. Failure to withdraw from all courses may result in grades of F 
being assigned to the student.  
 
Studenci muszą oficjalnie wypisać się z wszystkich przedmiotów jeżeli decydują się opuścić College 
poprzez złożenie formy “Change in Schedule”  do Biura Records, lub za pomocą konta myCommNet. 
Studenci korzystający z pomocy finansowej powinni skontaktować się z Biurem Pomocy Finansowej 
przed podjęciem decyzji o wycofaniu.  Brak oficjalnego wycofania się z wszystkich przedmiotów może 
doprowadzić do ocen F. 
 
AWARDS 
WYRÓŻNIENIA 
 
Student Achievement Recognition Ceremony  
Ceremonia Wyróżnienia Osiągnięć Studentów 
 
Each year, Student Activities conducts a ceremony to honor students’ achievements in 
academic disciplines and leadership.  Faculty members in each academic discipline 
determine award recipients with approval of the department chair.  One award is 
presented per discipline.   
 
Selection criteria for the academic discipline awards are as follows:  
 
Każdego roku samorzad studencki przeprowadza ceremonię wyróżnienia osiągnięć studentów w 
dyscyplinach akademickich i ze zdolności  przywódczych. Przedstawiciele każdej dyscypliny akademickiej 
ustalają laureatów nagród za zgodą przewodniczących poszczególnych  wydziałów.  Przyznawana jest 
jedna nagroda za każdą poszczególną dyscyplinę. Kryteria wyboru z każdej  dyscypliny akademickiej są 
następujące: 
 

• Currently enrolled 
• Completion of nine credits in the discipline 
• Demonstrated academic excellence 
• No degree earned—either associate’s or bachelor’s 
• Minimum of 3.5 GPA in the discipline 

 
• Uczniowie obecnie studiujący 
• Ukończenie dziewięciu kredytów w dyscyplinie 
• Demonstracja doskonałości akademickiej 
• Nie posiadający stopnia naukowego - associate’s or bachelor’s 
• Minimum 3,5 GPA w zakresie dyscypliny 
 
Selection criterion for a leadership award is a membership in an officially recognized 
student organization at Tunxis.  Selection is made by the club advisor based on the 
student’s dedicated and valued service to that organization. 
 
Członkostwo w oficjalnie uznanyj organizacji studenckiej w Tunxis jest wymaganym kryterium do 
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uzyskania nagrody za zdolności przywódcze. Doradca klubu dokonywuje wyboru  w oparciu o 
zaangażowanie i jakości usług poszczególnego studenta dla wybranej organizacji. 
 
CAMPUS REGULATIONS AND POLICIES 
REGULAMIN I POLITYKA KAMPUSU 
 
Campus Safety Videos 
Filmy o Bezpieczeństwie na Kampusie  
 
Posted on the College website for student viewing are the following campus safety videos: 
“Shots Fired” which provides information about active shooter situations and “Flashpoint 
on Campus” which offers advice for how to address disturbing behaviors on campus.   
 
Na stronie internetowej Collegu można zobaczyć  następujące filmy o bezpieczeństwie na kampusie: 
“Shots Fired”, który zawiera informacje na temat strzelaniny i "Flashpoint on Campus", który oferuje 
porady na temat niepokojących zachowań na terenie kampusu. 
 
Drug and Alcohol Abuse  
Nadużywanie Narkotyków i Alkoholu 
 
The possession, use, or distribution of drugs and/or alcohol by students and/or staff on 
College property, or in any College activity, is prohibited.  The College complies with the 
Drug Free Schools and Campuses Act.  The Annual Notice is posted on the College’s website.   
Students seeking assistance with alcohol and addiction issues should contact the Academic 
Advising Center. 
 
Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających i / lub alkoholu przez studentów i / lub 
personelu na posesji collegu, lub w jakichkolwiek działaniach związanych z collegem jest zabronione.  
College spełnia wymogi Drug Free Schools and Campuses Act. Coroczne ogłoszenie jest zamieszczone na 
stronie internetowej szkoył . Studenci poszukujący pomocy z  uzależnienien powini skontaktować się z 
Akademickim Centrum Doradztwa. 
 
Lost and Found  
Biuro Rzeczy Zgubionych i Znalezionych 
Lost-and-found items are located at the Information Desk in the 100 Building.  
 
Biuro rzeczy znalezionych  znajduje się w punkcie informacyjnym w budynku 100. 
 
Parking Regulations 
Regulamin Parkowania 
 
All vehicles shall be parked in a lawful manner. There may be designated areas for 
students, staff and faculty.  The college may make arrangements for off-campus parking.  
Check with Security or the Information Desk for details. Improperly parked vehicles will be 
ticketed and towed at the owner’s expense.  
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Revenue from parking tickets is disbursed as student scholarships. Parking tickets may be 
appealed by completing an appeals form located at the Information Desk. 
 
Wszystkie pojazdy muszą być zaparkowany w sposób zgodny z prawem. Mogą istnieć wyznaczone 
miejsca dla studentów, pracowników i wykładowców. College może poczynić przygotowania do 
parkowania poza kampusem.   Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę skontaktować się z 
biurem informacji lub z biurem ochrony.  Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy będą mandatowane i 
holowane na koszt właściciela. Przychody z mandatów parkingowych bedą wypłacana jako stypendia dla 
studentów. Można się odwołać od mandatu parkingowego poprzez wypełnienie formularza 
znajdującego się w punkcie informacyjnym. 
 

Group 1 Fines: $10.00 
• Parking in Faculty/Staff lot 
• Improper parking/sidewalk/pick up or drop off zone/snow bank 
• Parking in No Parking Zone 
• Parking in State Vehicle Spaces 
• Parking in the circle near flagpole 

 
Kary Pieniężne Grupa 1: $ 10.00 
•     Parkowanie na parkingu dla wykladowców/pracowników collegu 
•     Niewłaściwe parkowanie /chodnik / strefy odbioru lub podrzucania /skład śniegu 
•     Parkowania w strefie nieparkowania 
• Parkowanie w miejscach wyznaczonych dla pojazdów stanowych 
• Parkowanie w okręgu, w pobliżu masztu 

 
 
Group 2 Fines: $25.00 

• Parking in Handicapped Space 
• Parking in Fire Lane/Tow Zone 
• Speeding/Reckless Driving 
• Blocking Crosswalk/Driveway 
• Obstructing Traffic/Double Parking 

 
Kary Pieniężne Grupa 2: $ 25.00 
• Parkowanie w przestrzeni  dla niepełnosprawnych 
• Parkowania na lini pożarowej /strefie holowania 
• Nadmierna prędkość / Lekkomyślna jazda 
• Blokowanie przejść / wjazdów 
• Utrudnianie ruchu / podwójne parkowanie 
 
Smoking Prohibition Policy  
Zasady Zakazu Palenia  
 
Smoking is prohibited throughout the entire campus.  Policy is subject to change. 
Palenie jest zabronione na całym kampusie. Zasady mogą ulec zmianie. 
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CAMPUS EMERGENCY PROCEDURES 
Procedury Awaryjne na Kampusie 
 
Emergency Procedures 
Procedury w Sytuacjach Awaryjnych 
 
Students must familiarize themselves with the College emergency procedures posted on 
the wall of every classroom next to the phone.  For additional information, including access 
to the College’s Emergency Response Plan and Annual Campus Security Report, visit 
www.tunxis.commnet.edu. 
 
Studenci muszą zapoznać się z procedurami awaryjnymi Collegu które są wywieszone  na ścianach w 
każdej klasie obok telefonu. Aby uzyskać dodatkowe informacje w tym dostęp do Planu Reagowania 
Kryzysowego oraz Rocznego Sprawozdania Bezpieczeństwa  Collegu odwiedź: 
www.tunxis.commnet.edu. 
 
Important Contact Information 
Ważne Informacje Kontaktowe  
 
Dial 0 for Information Desk                               
Weather/Emergency Line: 860-255-3501   
Dial 3564 for Evening Administrator  
Dial 3561 for Dean of Student Affairs 
Dial 9-820-1570 for Security Beeper *Emergency Use Only* Enter phone # after the 3 
beeps 
 
Wybierz 0 aby polączyć się z informacją 
Pogoda / Linia alarmowa: 860-255-3501 
Wybierz 3564 aby polączyć się wieczornym administratorem 
Wybierz 3561 aby polączyć się z dziekanem od spraw studenckich 
Wybierz 9-820-1570 aby polączyć się z Sygnałem dźwiękowym bezpieczeństwa *Używaj tylko w nagłych 
wypadkach* Wybierz numer telefonu po 3 sygnałach  
 
For updates find Tunxis on Facebook : Tunxis Community College Campus Safety 
or follow us on Twitter:    
 
Aktualizacje można znaleść odszukując Tunxis na Fecebooku: Tunxis Community College Campus Safety 
lub poprzez Twittera 
 
Emergency Text Messaging System 
Awaryjne Wiadomości Tekstowe 
 
“myCommNet Alert” is a notification system that uses text messaging to deliver critical 
information to students, faculty and staff of the College in the event of an emergency or 
weather closings.  Messages can only be received by registering with this service.  
Registration is free and easy on to do.  Just logon to www.my.commnet.edu and follow the 
directions in the myCommNet Alert Channel. 

http://www.tunxis.commnet.edu/
http://www.tunxis.commnet.edu/
http://www.my.commnet.edu/
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"myCommNet Alert" jest systemem powiadamiania, który wykorzystuje wiadomości tekstowe aby 
dostarczyć ważne informacje studentom, wykładowcom i pracownikom collegu.  System ten jest 
zazwyczaj używany w nagłych wypadkach.  Wiadomości mogą być odbierane wyłącznie po 
wcześniejszym zarejestrowaniu się w tym serwisie. Rejestracja jest darmowa i łatwa, wystarczy 
zalogować się na www.my.commnet.edu i postępować zgodnie ze wskazówkami które są dostępne po 
zalogowaniu. 
 
Emergency Resources 
Zasoby Awaryjne  
 
The College has three teams that address emergency situations. The Crisis Management 
develops emergency response policies and procedures. This team convenes in the event of 
a crisis and coordinates the school’s response. The Behavioral Intervention Team develops 
protocols for addressing disturbing behaviors on campus and the Emergency Medical 
Response Team are employees certified in first aid/CPR who respond to medical 
emergencies until first responders arrive. 
 
College posiada trzy zespoły, których zadaniem jest reagować w sytuacjach awaryjnych. Pierwsza grupa 
o nazwie Zarządzania Kryzysowego „The Crisis Managment” opracowuje zasady i procedury reakcji 
awaryjnych. Zespół ten zbiera się w razie kryzysu i koordynuje w jaki sposob college ma reagować na 
daną sytuację. Zespół Interwencji Behawioralnej opracowuje protokoły adresowania niepokojących 
zachowań na terenie kampusu, natomiast, Zespół Reagowania Medycznego to pracownicy certyfikowani 
w pierwszej pomocy / CPR, którzy reagują w sytuacjach awaryjnych aż do przyjazdu pogotowia 
ratunkowego. 
 
Fire Emergency 
Alarm Pożarowy 
 
Emergency response procedures and egress routes are posted in all classrooms. Those 
exiting into the courtyard should proceed to the main parking lot. The courtyard is not an 
assembly point. Do not evacuate one building and enter another. Go around any buildings 
to the assembly point.  What to do if you see a fire on campus: 
 
Procedury reagowania kryzysowego i dróg wyjścia awaryjnego są wywieszone we wszystkich klasach.  
Wszyscy wychodzacy na dziedziniec proszeni są o przejscie na główny parking. Dziedziniec nie jest 
punktem zbiórki. Prosimy nie ewakuować jednego budynku i wchodzić do innego. Obejdź wszelkie 
budynki do punktu zbiorczego. Procedura postępowania gdy zobaczysz ogień na terenie szkoły: 
 

• Activate the nearest fire alarm pull station 
• Call the Information Desk and/or 911 
• Notify occupants and help those needing assistance in the immediate area 
• Confine the fire by closing doors as you exit 
• Do not re-enter the building until authorized by emergency personnel. 

 
• Uaktywnij najbliższy alarm pożarowy 
• Zadzwoń na Informacje i/lub 911. 
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• Powiadom osoby obocne i udziel pomocy potrzebującym w najbliższej okolicy 
• Odetnij ogień poprzez zamknięcie drzwi po wyjściu 
• Nie należy ponownie wchodzić do budynków aż do uzyskaniu zezwolenia od personelu ratunkowego 
 
Medical Emergency  
Udzielanie Natychmiastowej Pomocy Medycznej 
 

• Dial 911 or 9-911 
• Call the Information Desk and have the following information ready: 

1. Where the injured or ill person is 
2. The nature of the injury or illness 
3. The gender and approximate age of the person 
4. Your name, location and phone number where you can be reached in case 

additional information is needed 
 

• Wybierz 911 lub 9-911 
• Zadzwoń na Informację i miej przygotowane następujące informacje: 

 
1. Polożenie rannych i chorych osób  
2. Rodzaj obrażen lub choroby 
3.Płeć i przybliżony wiek osoby 
4. Twoje imię, miejsce zamieszkania i numer telefonu, pod którym można się z tobą 
skontaktować w przypadku potrzebnych dodatkowych informacji 
 

The Tunxis Community College phone system includes a Crisis Alert Line which is activated 
by calling 911 or 9-911 from any phone on campus.  This signals members of the College’s 
Emergency Medical Response Team (EMRT) to respond to the emergency call.  EMRT 
members will assess the situation and try to administer first aid until an ambulance arrives. 
 
System telefoniczny Tunxis posiada linie kryzysową, która jest aktywowana przez wybranie numeru 911 
lub 9-911 z dowolnego telefonu na terenie kampusu. Sygnał ten powiadamia członków Zespolu 
Reagowania Medycznego (EMRT), oni zaś odpowiadają na wezwania w nagłych wypadkach. Członowie 
zespołu oceniają sytuacje i starają się udzielić pierwszej pomocy aż do przyjazdu karetki. 
 
Lockdown Procedure 
Procedura Lockdown (blokady) 
 
In the event of a lockdown, students, staff, faculty, and visitors must remain where they are.  
If in a classroom, secure the door by wedging it shut; if in an office secure the door by 
locking it.  If you are in an open area, take shelter in the nearest room and secure the door 
by either locking it or wedging it shut.    Move to an area of the room where there are solid 
walls, furniture, or other objects and hide behind them.  Stay as low to the floor as possible.  
Wait for instructions or notification from the police or College official that lockdown has 
been lifted. 
 
W przypadku lockdown (blokady) studenci, pracownicy, wykładowcy i goście muszą pozostać na swoim 
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miejscu. Jeżeli jesteś w klasie, zabezpiecz drzwi przez zaklinowanie, jeśli w biurze zabezpiecz drzwi 
zamykając je na klucz. Jeśli jesteś na terenie otwartym, schroń się w najbliższym pomieszczeniu i 
zabezpiecz drzwi. Przejdź w miejsce w których są solidne ściany, meble lub inne obiekty i ukryj się za 
nimi. Schyl się lub połóż jak najniżej. Poczekaj na instrukcje lub powiadomienie policji  lub 
przedstawiciela college'u, że blokada został zniesiona. 
 
Violence Prevention and Response (BOT 2.13) 
Zapobieganie Przemocy i Reagowanie (BOT 2.13) 
 
For purposes of this policy, “violence” is defined as an overt act or threat of harm to a 
person or property, or any act that poses a substantial threat to the safety of any person or 
property.  “Premises” is defined as any space owned or leased by the CT Community 
Colleges or any of its constituent units, including vehicles and any location where college or 
system business or activities are conducted.  Conduct that may violate this policy includes, 
but is not limited to, the following:  

No potrzeby tej zasady, "przemoc" jest zdefiniowana jako jawne działania lub groźba szkodzenia osobie 
lub własności, lub jakiegokolwiek działanie które stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
lub mienia.  "Pomieszczenia" są zdefiniowane jako dowolny obszar  którego Tunxis Community College 
jest właścicielem lub dzierżawcą lub jakiejkolwiek jego component,  w tym pojazdy i miejsca gdzie 
college prowadzi jakiekolwiek działania.  Poniżej można znaleść niektóre z postępowań, które naruszają 
te zasady: 

• Intimidating, harassing or threatening behaviors; 
• Physical abuse, including hitting, slapping, poking, kicking, punching, grabbing, etc.; 
• Verbal abuse, including yelling, shouting, use of sexually, racially, or ethnically 

charged epithets, etc.; 
• Vandalism; 
• Carrying or possessing weapons or dangerous instruments of any kind on 

Community College premises, unless properly authorized;  
• Using such weapons;  
• Any other act that a reasonable person would consider to constitute a threat of 

violence, including oral or written statements, gestures or expressions that 
communicate a direct or indirect threat of physical harm. 

• Endangers the safety of any employee, student, visitor; 
• Has a harmful impact on an individual’s physical and/or psychological well-being; 
• Causes damage to personal or College property; 
• Creates a hostile campus environment; 

 
• Zastraszanie, nękanie  
• Przemoc fizyczna, w tym uderzenie, bicie, szturchanie, kopanie, szczypanie, chwytanie, itp.;  
• znęcanie się  werbalne, w tym wyzwiska,  krzyczenie, wykorzystywanie epitetów seksualnych, 
rasowych, etnicznych, itp.; 
• Wandalizm; 
• Noszenie lub posiadanie broni lub niebezpiecznych narzędzi wszelkiego rodzaju na terenie Community 
College, chyba że z upoważnieniem; 
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• Używanie  broni; 
• Każdy inny akt, który rozsądny człowiek uznałby za zagrożaąjcy, w tym ustne lub pisemne     
oświadczenia, gesty lub wyrażenia które komunikują  bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie fizyczne; 
• Zagrażanie bezpieczeństwa pracowników, studentów lub gości; 
• Szkodliwy wpływ na dobrobyt  fizyczny i / lub psychiczny danej osoby; 
• Uszkodzenie dóbr osobistych lub collegu; 
• Tworzenie wrogiego środowiska na kampusie; 
 
Tunxis Community College’s principles and values include the statements that we treat 
others fairly and with dignity, and we value and demonstrate openness and honesty, 
resolving differences with civility and without reprisals. Violence or threats of violence will 
not be tolerated. 

 
Zasady i wartości Tunxis Community College stwierdzają że traktujemy innych sprawiedliwie i z 
godnością, cenimy otwartość i uczciwość, rozwiązywujemy spory z uprzejmością i bez represji. Przemoc i 
groźby nie są tolerowane. 
 
 
Reporting Threats or Violent Acts  
Zgłaszanie Zagrożeń lub Aktów Przemocy 
 
To report a crime or an emergency on the Farmington campus, call 860-255-3500 or 860-
255-3425.  The number for Security’s beeper is 860-820-1570.  To report a crime or an 
emergency at the Tunxis@Bristol facility, call 860-314-4700.  An incident report may be 
required.     
 
Aby zgłosić przestępstwo lub sytuacje awaryjną na terenie kampusu Farmington, zadzwoń pod # 860-
255-3500 lub 860-255-3425. Numer do ochrony to 860-820-1570. Aby zgłosić przestępstwo lub sytuacje 
awaryjną na terenie kampusu Tunxis w Bristol, zadzwoń pod # 860-314-4700.  Sprawozdanie o 
wydarzeniu może być wymagane. 
 
All incident reports are forwarded to the Dean of Administration for review and potential 
action. Violations of the Board of Trustees Policy on Student Conduct are forwarded to the 
Dean of Student Affairs for review and potential action. 
 
Wszystkie raporty ze zdarzenia są przekazywane do dziekana Administracji w celu przeglądu i w razie 
potrzeby dalszego postępowania. Łamanie zasad Zarządu Kuratorów o Postępowaniu studentów  jest 
przekazywane do Dziekana od spraw Studenckich w celu przeglądu i w razie potrzeby dalszego 
postępowania. 
 
Any individual who commits a violent act or threatens to commit a violent act toward other 
persons or property on campus shall be subjected to the appropriate action. Students may 
be suspended.  The college may issue a “No Trespass” order to prevent a threatening 
person from entering campus.   In addition, civil and/or criminal penalties may be pursued 
as appropriate. Every member of the campus community is expected to take any threat or 
violent act seriously and to report these acts to the Dean of Student Affairs or the Dean of 
Administration. 
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Każdy, kto popełnia akt przemocy lub grozi jego popełnieniem wobec innych osób lub mienia na terenie 
kampusu podlega odpowiednim działaniom. Studenci mogą zostać zawieszeni. Uczelnia może wydać 
rozkaz "Wstęp wzbroniony", aby zapobiec wejścia na kampus groźnym osobom. Ponadto odpowiednie 
sankcje cywilne lub kryminalne mogą być prowadzone w stosownych przypadkach. 
Od każdego członka społeczności kampusu oczekuje się ze każde zagrożenia lub akt przemocy potraktuje 
poważnie i zgłosi je do Dziekana od spraw Studenckich lub Dziekana Administracji.  
 
OFFICES FOR ADMISSIONS, FINANCIAL AID, AND RECORDS 
Biura przyjęć, pomocy finansowej i Records 
 
Admissions 
Location: Administration Building (100) 
Phone: 860-255-3555 
 
Biuro Przyjęć/Rekrutacji 
Położenie: Budynek Administracyjny (100)  
Telefon: 860-255-3555 
 
Admissions’ role is to provide information about the College and its programs and to 
coordinate the admissions process for new and readmitted students.  Students who wish to 
tour the campus or who want to schedule an appointment with a member of the Admission 
staff should contact the Admissions Office.  Additionally, the Admissions Office processes 
requests from students who want to transfer credits from their previous college or 
university and manages the admissions process for the College’s selective admissions 
programs which include Dental Hygiene, Dental Assisting, Physical Therapist Assistant and 
High School Partnership programs. 
 
Rola Biura Przyjęć polega na dostarczaniu informacji na temat Tunxis i jego programów, biuro to rownież 
koordynuje proces rekrutacji nowych i powracajacych studentów. Studenci, którzy chcą zwiedzić kampus 
lub chcą umówić się z członkiem personelu proszeni są o kontakt z Biurem Przyjęć.  Dodatkowo, biuro to 
realizuje żądania studentów, którzy chcą przenieść kredyty z poprzednich uczelni i zarządza procesem 
rekrutacji do programów selektywnych, które obejmują Dental Hygiene, Dental Assisting, Physical 
Therapist Assistand and High School Partnership programs. 
 
Admissions also provides information to international students and helps with the student 
visa process, ensuring that they receive all the information they need to request a student 
visa through the Department of Homeland Security and the State Department. 
 
Biuro Przyjęć offeruje informacje dla studentów zagranicznych i pomaga w procesie wydawania wiz 
studenckich, zapewniając, że otrzymasz wszystkie informacje potrzebne do wniosku o wizę studencką 
przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departament Stanu. 
 
Admissions typically offers items such as the college catalogue, course schedules, college 
applications, curriculum matriculation guides and information about College Level 
Examination Program (CLEP). 
 
Biuro Rekrutacyjne zazwyczaj oferuje takie materiały informacyjne jak: katalog uczelni, plan 
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oferowanych klsas, aplikacje, matriculation guides, i informacje na temat College Level Examination 
Program (CLEP). 
 
Financial Aid Services 
Location: Administration Building 
Phone: 860-255-3510  
 
Usługi Pomocy Finansowej 
Położenie: Budynek Administracyjny 
Telefon: 860-255-3510 
 
Information is available for students interested in applying for various types of financial aid 
including grants, loans, scholarships and college work-study.  Staff assists students with 
completing forms, submitting required documentation, and other items needed for 
successful processing of financial aid for students who have submitted the FAFSA 
application. Book store credits and vouchers, completion of state forms and loan deferment 
information are also available. Information is also provided to students looking to take 
courses at other colleges using their Tunxis financial aid award. 
 
Biuro Usług Pomocy Finansowej oferuje informacje studentom zainteresowanym ubieganiem się o 
różnego rodzaju pomoc finansową, taką jak: dotacje, pożyczki, stypendia, oraz pracę. Personel pomaga 
uczniom w wypełnianiu formularzy, składaniu wymaganych dokumentów i innych elementów 
niezbędnych do skutecznego procesu przetwarzania informacji potrzebnych do złożyenia wniosku 
FAFSA.  Dodatkowo dostępne są: kupony i kredyty do księgarni, wypełnianie formularzy państwowych, 
również dostępne są informacje dotyczące odroczeń pożyczek.  Studenci którzy chcą podjąć studia w 
innych uczelniach za pomoc finansową przyznaną przez Tunxis rowież moga uzyskać informacje w Biurze 
Usług Pomocy Finansowej.  
 
Scholarships: The Tunxis Scholarship Program is open each year to currently enrolled 
students. Various groups, such as the Tunxis Community College Foundation and Advisory 
Board, and the Tunxis Alumni Association sponsor these awards. Scholarships are 
primarily based on outstanding academic achievement. The sources, number and amount 
of these awards varies from year to year. For information regarding private, or transfer 
scholarships students should inquire at the financial aid office. Additional transfer 
scholarship information may be obtained at the Counseling Office. 
 
Veteran’s Affairs and National Guard Waivers: Information is available at the Financial Aid 
Office regarding veteran’s benefits, eligibility for tuition waivers, processing of veteran’s 
forms, and other veteran’s matters. 
 
Stypendia: Program Stypendialny Tunxis jest dostępny każdego roku dla aktualnych studentów.  
Rozmaite grupy, takie jak Tunxis Community College Foundation, Advisory Board i Stowarzyszenie 
Absolwentów są sponsorami tych nagród.  Stypendia przyznawane są przede wszystkim w oparciu o 
wybitne osiągnięcia w nauce. Źródło, liczba i kwota tych nagród zmienia się z roku na rok.  Po więcej 
informacji na temat stypendiów prywatnych lub transferowych studenci powinni skontaktować się z 
biurem pomocy finansowej. Dodatkowe informacje na temat stypendium transferowego dostępne są w 
akademickim centrum doradztwa. 
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Veteran’s Affairs and National Guard Waivers: Informacje na temat świadczeń dla weteranów, 
uprawnień do zwolnienia od czesnego, procesy zwiazane z formularzami dotyczacymi spraw weteranów 
i inne kwestie związane z weteranami są dostepne w biurze pomocy finansowej. 
 
Financial Aid Eligibility 
Kwalifikowalność Do Pomocy Finansowej 
 
In order to be eligible to apply for any federal, state or institutional financial aid, including 
student loans, a student must be making satisfactory progress, be in good academic 
standing according to the standards in the College catalog, and be program enrolled.  The 
complete policy on financial aid may be obtained from the Financial Aid Services Office. 
 
Aby móc ubiegać się o jakiekolwiek wsparcie finansowe: federalne, stanowe, instytucjonalne lub 
pożyczki studenckie, studenci muszą mieć zadowalające postępy w nauce, dobry status akademicki 
zgodnie z normami katalogu Tunxis, studenci muszą rownież być zapisani do programu. Dodatkowe 
informacje na temat pomocy finansowej mogą być uzyskane z Biurze Usług Pomocy Finansowej. 
 
Financial Aid Probation 
Zawieszenie Pomocy Finansowej 
 
Students who have completed a semester with a graduation required GPA below 2.0, and a 
successful ratio of credits attempted to credits completed of less than 2/3 will be notified 
by letter and by email that they have been placed on academic probation for the next 
semester. 
 
Studenci, którzy ukończyli semestr z GPA,2,0 które jest wymagane do ukończenia studiów, i z 
pozytywnym współczynnikiem podjetych kredytów w stosunku do kredytow  zaliczeniowych mniej niż 2 
/ 3 zostaną powiadomieni listownie i przez e-mail, ze zostaja umieszczeni na probacji na nadchodzacy 
semestr .   (?) 
 
Financial Aid Suspension – Unsatisfactory Progress 
Zawieszenie Pomocy Finansowej – Niezadowalający Postęp 
 
After being placed on financial aid probation for one semester, students who fail to attain 
the required GPA and successful completion rate in the subsequent semester will be 
notified in writing and by email that they are ineligible for aid.  After the semester of 
ineligibility, students may be reinstated.  For further details, please contact Financial Aid 
Services. 
 
Po uplywie jednego semstru warunkowego zawieszenia pomocy finansowej, studenci, którzy nie 
osiągneli wymaganego GPA i nie ukończyli kurs z sukcesem zostaną powiadomieni na piśmie i przez e-
mail, że nie kwalifikują się do dalszej pomocy. Po semestrze w zawieszeniu, studenci mogą zostać 
przywróceni. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z biurem pomocy finansowej. 
 
Financial Aid Appeals Process  
Pomoc Finansowa Postępowanie Odwoławcze 
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A student who loses financial aid eligibility due to unsatisfactory academic progress has the 
right to appeal to the Dean of Student Affairs.  Successful appeals will be based on 
extraordinary personal circumstances that are thoroughly documented.  The decision of 
the Dean is final. All appeals must be in writing. 
 
Student, który traci pomoc finansową z powodu niezadowalających postępów w nauce, ma prawo do 
odwołania się do Dziekana ds. studenckich. Pozytywnie rozpaczone odwołanie będzie oparte na 
nadzwyczajnych okoliczności osobistych, które są dobrze udokumentowane. Decyzja dziekana jest 
ostateczna. Wszystkie odwołania muszą być na piśmie. 
 
Registrar’s/Records Office 
Location: 100 Building 
Phone: 860-255-3533 
Transcript Line:  860-255-3521 
Verification Line:  860-255-3523 
Password Reset Info. Line:  860-255-3529 
 
Records / Biuro Rekordów 
Położenie: Budynek 100  
Telefon: 860-255-3533 
Transkrypty: 860-255-3521 
Weryfikacja: 860-255-3523 
Resetowanie Hasła: 860-255-3529 
 
The Records Office handles registration for classes and enrollment verification and 
maintains the following student records: 

• Academic transcripts 
• Grade reports 
• Measles and rubella immunization 
• Withdrawals from the College or classes (LINK to forms) 

 
Biuro Records zajmuje się rejestracją i jej weryfikacją, utrzymuje następujące rekordy studentów: 
 
• Academickie  transkrypty 
• Raporty z ocenami  
• Szczepienia przciwko odrze i różyczce 
• Wypisania się ze collegu lub klas(y) (LINK do form) 
 
The Records Office maintains the following applications: 

• Change of name 
• Change of address 
• Change of Program 
• Credit by Exam 
• Graduation 
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Biuro Records utrzymuje następujące aplikacje: 
•      Zmiana nazwiska 
•      Zmiana adresu 
•      Zmiana programu 
•  Credit przez egzamin 
•  Ukończenie szkoły 
 
All part-time, full-time, degree-seeking, and non-matriculated students have access to 
retrieving information via the web by logging into the myCommNet site with their student 
ID number and password.  The following functions may be performed and information is 
available at this site: 
 
Wszyscy studenci w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, studenci ubiegający sie o stopień naukowy ale 
rownież ci nie ubiegający się mają dostęp do pobierania informacji za pośrednictwem Internetu, logując 
się na stronie myCommNet, używając ID i hasła. Następujące informacje są dostępne na stronie 
internetowej: 

• Academic Transcripts – view unofficial and request official 
• Request Grade Reports 
• View Grades 
• Register for Classes 
• Change in Schedule (Add/Drop, Withdraw) 

 
• Akademicki Transkrypt – wyświetlanie nieoficjalnego, możliwość składania wniosku o oficjalny 
• Wnioski o raporty z ocenami 
• Możliwość oglądania ocen 
• Rejestracja  
• Zmiany w planie lekcji (Add / Drop, Withdraw) 
 
For assistance with login or password reset, students may call the Records Office at 860-
255-3529. 
 
Aby uzyskać pomoc z logowaniem się lub resetowaniem hasła, studenci mogą skontaktować się z Biurem 
Records pod numerem 860-255-3529. 
 
Cross-Registration 
Rejestracja Krzyżowa 
 
A cross-registration privilege exists for students who register for General Fund courses at 
multiple colleges within the state system of higher education. Students who pay the 
maximum full-time tuition at their “home” institutions are exempt from further charges at 
any other Connecticut Community College.  Students who pay the tuition and fees of a part-
time student at their “home” institutions, and register for additional course at another CT 
Community College shall not pay more than the amount charged for a full-time student if 
the combined registration at both institutions would classify them as full time. This 
exchange privilege is offered on a space-available basis only. All students interested in this 
special cross-registration plan should consult the Records Office.  Financial Aid recipients 
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who attend another CT Community College should contact the financial aid office regarding 
a Consortium Agreement Request form. 
 
Przywilej rejestracji krzyżowej jest dostępny dla studentów którzy rejestrują się na General Fund klasy w 
wielu uczelniach w ramach państwowego systemu szkolnictwa wyższego. Studenci, którzy płacą pełno 
etatowe czesne w ich "domowej" instytucji są zwolnieni z dodatkowych opłat w innych Connecticut 
Community College. Studenci, którzy płacą pół-etatowe czesne w ich "domowej" instytucji i zarejestrują 
się na dodatkowe kursy w innym CT Community College nie powinni płacić więcej niż kwota pobierana 
od studentów w pełnym wymiarze czasu w instytucji domowej. Ten przywilej wymiany oferowany jest 
tylko na podstawie dostępnych miejsc.  Wszyscy studenci zainteresowani tą specjalną rejestracją 
krzyżową powini skonsultować się z Biurem Records.  Studenci korzystający z pomocy finansowej, którzy 
uczęszczają do innego CT Community College, powini skontaktować się z biurem pomocy finansowej w 
sprawie formy  Consortium Agreement Request. 
 
STUDENT RESOURCES 
ŚRODKI DLA STUDENTÓW 
 
Academic Advising Center 
Location: Administration Building 
Phone: 860-255-3540  
 
Akademickie Centrum Doradztwa 
Położenie: Budynek Administracyjny 
Telefon: 860-255-3540 
 
The Tunxis Academic Advising Center provides counseling services in the following areas 

• Individual  
• Support groups 
• Career 
• Academic 

Referrals to community agencies are provided for those requiring more extensive personal 
and social therapy. Academic advising is also provided to non-matriculating students. 
Appointments may be made through the Counseling secretary. 
 
Akademickie Centrum Doradztwa świadczy usługi doradcze w następujących dziedzinach 
 
• Indywidualne 
• Grupy wsparcia 
• Karierowych 
• Academickich 
Przekierowania do lokalnych agencji są dla osób wymagających bardziej rozległej osobistej lub 
społecznej terapii. Akademickie Centrum Doradztwa swiadczy usługi również studentom którzy nie 
ubiegają  się o stopien naukowy.  Wizyty są umawianeza pośrednictwem sekretarki. 
 
Academic Support Center 
Location: 600 Building 
Phone: 860-255-3570  
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Akademickie Centrum Wsparcia 
Położenie: Budynek 600  
Telefon: 860-255-3570 
 
The Academic Support Center (ASC) provides several FREE services for students.  The 
Center conducts placement testing for new students at specified morning, afternoon, and 
evening times throughout the year.   
 
All students who have not completed college-level English and/or math are required to 
take the placement test to assess their reading, writing, and math skills.  Test results are 
provided for students and their advisors to assist with the registration process.   
Akademickie Centrum Wsparcia (ASC) oferuje kilka bezpłatnych usług dla studentów. Centrum prowadzi 
testy które mają na celu umieszczenie nowych studentów w określonych klasach.  Centrum oferuje testy  
rano, po południu i wieczorem przez cały rok. Wszyscy studenci, którzy jeszcze nie ukończyli angielskiego 
na poziomie studiów (college-level English) i / lub matematyki (college-level math) są zobowiązani do 
testu, który ma na celu ocene ich czytania, pisania i umiejętności matematycznych. Wyniki tych testów 
są dostępne dla uczniów i ich doradców w czasie rejestracji. 
 
Once students are enrolled, they may participate in Tunxis’ Internationally Certified 
Tutoring Program.  Each semester, tutoring is available for students taking courses for 
credit.  Students can schedule individual and group appointments with professional and 
peer tutors.  In addition, walk-in tutoring and online tutoring is available.  The ASC 
specializes in assisting students in developmental math and English, and English as a 
Second Language.  However, tutors may be provided for other academic areas dependent 
on tutor availability. 
 
Po wcześniejszym zapisie uczniowie mogą uczestniczyć w Tunxis’ Internationally Certified Tutoring 
Program. Każdego semestru, korepetycje są dostępny dla studentów którzy są zapisani na kursy 
kredytowe.  Studenci mogą zaplanować indywidualne i grupowe spotkania z profesjonalnymi 
wykładowcami jak i z rówieśnikami.  Ponadto dostępne są korepetycje walk-in i zajęcia na internecie. 
ASC specjalizuje się w pomaganiu studentom z matematyką, językem angielskim i językiem angielskim 
dla obcokrajowców.   Pondato korepetytorzy mogą być dostepni w innych dziedzinach akademickich w 
zależnosci od ich osiągalności. 
 
In addition to tutoring, the Academic Support Center’s professional staff offers one-on-one 
workshops through the Learning Strategies Series.  Workshop topics include time 
management, test taking, note taking, math, writing, and English as a Second Language.   
Training on Inspiration Writing Software is also available to assist students with pre-
writing, brainstorming, creating study guides, and organizing research notes.  These 
sessions are designed to help students make the most of their college experience. 
 
Poza douczaniem, Akademickie Centrum Wsparcia oferuje warsztaty jeden-na-jeden używajce Learning 
Strategies Series. Tematy warsztatów to: zarządzanie czasem, umiejętne egzaminowanie, skuteczny 
sposób robienia notatek, matematyka, pisanie i angielski dla obcokrajowców. Szkolenie w Inspiration 
Writing Software jest jest również dostępne, szkolenie to ma na celu pomoc studentom w procesie 
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pisania, burzy mózgów, tworzeniu pomocy naukowych i organizowaniu notatek.  Celem tych warsztatów 
jest pomoc studentom w jak najlepszym wykorzystaniu ich pobytu w college'u. 
 
Students with documented disabilities may be eligible to receive academic adjustments.  
Students with disabilities who are interested in requesting academic adjustments are 
encouraged to contact one of the ASC’s Learning Disabilities Specialists. 
 
Studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością mogą zakwalifikować się do otrzymania akademickiej 
akomodacji. Uczniowie niepełnosprawni, którzy są zainteresowani taką akomodacją proszeni są o 
kontakt z jednym z specjalistów pracujacych w Akademickiem Centrum Wsparcia (ASC). 
 
Bookstore 
Location: Administration Building 
Phone: 860-255-3450 
 
Księgarnia 
Położenie: Budynek Administracyjny 
Telefon: 860-255-3450 
 
All required texts and course-related materials may be purchased at the College bookstore. 
The bookstore also carries an assortment of supplies, software, clothing, greeting cards, 
reference materials, snacks and beverages.  Students requiring financial aid for the 
purchase of books should refer to Financial Aid Services for the Title IV authorization 
process. 
 
Wszystkie wymagane książki i materiały dotyczące kursów można nabyć w szkolnej księgarni. Księgarnia 
posiada również asortyment materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, odzież, kartki 
okolicznościowe, materiały referencyjne, przekąski i napoje. Uczniowie wymagający pomocy finansowej 
do zakupu książek powini zapoznć się z Financial Aid Services for the Title IV authorization process. 
 
Bus Services 
Serwisy  Autobusowe 
 
New Britain Transportation Co. provides bus service from the New Britain (the Corbin 
Avenue schedule) and from Bristol (the Route 2 Schedule). CT Transit offers the E-7 
Farmington Avenue schedule from Hartford through Farmington. Bus schedules are 
available at the Information Desk in the main lobby of the Administration Building. 
 
New Britain Co Transport zapewnia przewóz autobusem z New Britain (rozkład jazdy Corbin Avenue) 
 i z Bristol (rozkład jazdy trasa  #2).  CT Transit oferuje E-7 Farmington Avenue rozkład jazdy z Hartford 
przez Farmington. Rozkład jazdy autobusów miejskich jest dostępny w punkcie informacyjnym, który 
znajduje się w holu głównym w budynku administracyjnym. 
 
Clubs and Organizations: 
Kluby i Organizacje: 
 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=przewozy%20regionalne&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDwQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fprzewozyregionalne.pl%2Frozklad-jazdy.html&ei=Vj7eTqvLK4PW0QHI8JjBBw&usg=AFQjCNGg-Hfu7BllmH2YCZQBmDs_qfUFAg
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=przewozy%20regionalne&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDwQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fprzewozyregionalne.pl%2Frozklad-jazdy.html&ei=Vj7eTqvLK4PW0QHI8JjBBw&usg=AFQjCNGg-Hfu7BllmH2YCZQBmDs_qfUFAg
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=przewozy%20regionalne&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDwQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fprzewozyregionalne.pl%2Frozklad-jazdy.html&ei=Vj7eTqvLK4PW0QHI8JjBBw&usg=AFQjCNGg-Hfu7BllmH2YCZQBmDs_qfUFAg
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Student organizations exist to further the ideas and spirit of Tunxis Community College.  
Clubs and organizations are established to attend to particular student interests and 
present opportunities for individual growth and development as well as leadership 
opportunities.  Below is a list of current Tunxis student organizations: 
 
Organizacje studenckie wspierają pomysły i nastrój panujący w collegu.   Kluby i organizacje powstały 
aby zajmować się poszczególnymi zainteresowaniami studentów i oferują wiele możliwości dla 
indywidualnego wzrostu i rozwoju uczniów, jak również rozwijają i kształtują zdolności przywódcze.  
Poniżej znajduje się lista aktualnych organizacji studenckich w Tunxis: 
 

• Art Club  
• B-Boying/Breakdancing Club 
• Business Club 
• Celebration of Womanhood Club 
• Club de Español 
• Criminal Justice Club 
• DARC (Drug and Alcohol Recovery Counseling) Club 
• Dental Assisting Club 
• Early Childhood Education Club 
• Epsilon Pi 
• Epsilon Nu 
• Gaming Club 
• Human Services Club 
• Media Club 
• Multicultural Student Alliance Club 
• Muslim Student Alliance Club 
• Phi Theta Kappa 
• Philosophy Club 
• Polish International Association Club 
• R.O.C.K. (Relying on Christian Knowledge) 
• SADHA (Student American Dental Hygiene Association) 
• SGA (Student Government Association) 
• Ski Club 
• Sports Club 
• Tunxis Sun Student Newspaper Club 
• Theater Club 
• Veterans Club 

 
Information on these clubs can be obtained through the Student Government Association. 
 
Informacji na temat tych klubów można uzyskać za pośrednictwem Stowarzyszenia Samorządu 
Studentów.   
 
Computer Center 
Location: 300 Building 
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Phone: 860-255-3480 
 
Centrum Komputerowe 
Położenie: Budynek 300  
Telefon: 860-255-3480 
 
All students attending Tunxis have access to the computer lab.  Whether a student is 
interested in graphic design, word processing, programming, or just using the Internet for 
pleasure or research, students will find an application that meets their needs. 
 
Wszyscy aktualnie uczęszczający studenci mają dostęp do pracowni komputerowej. Wszyscy studenci 
nizależnie czy są zainteresowani projektowaniem graficznym, wordem, programowaniam, lub po prostu 
korzystania z Internetu dla przyjemności lub badań, znajdą applikacje która odpowiada ich potrzebom. 
 
Both IBM-compatible and Macintosh computers are available for use.  Black and white or 
color laser printers offer a choice for printing.  Students are allocated a number of free 
print pages.  
PC i Macintosh są dostępne do użytku.  Do drukowania Centrum Komputerowe oferuje czarno-białe lub 
kolorowe drukarki laserowe. Każdemu studentowi jest przydzielana limitowana liczba stron druku. 
Hand-outs covering a variety of computer topics are free to students.  Tutorial software 
packages are also available for students to practice with at their own pace. One-on-one 
training is available for learning application basics.  
Ulotki obejmujące szeroki zakres tematów komputerowych są darmowe dla studentów. Instrukcje 
obslugi wielu programow są dostępne dla studentów do praktykowania we własnym tempie. Szkolenia 
jeden na jeden są dostępne w celu nauki podstaw poszczególnych programow. 
 
A Student Computer Laboratory Assistant is on duty during all hours of operation (M) to 
assist students with hardware and software problems.  During semester breaks, operating 
hours will vary, but will be posted well in advance. 
 
Asystent Laboratorium Komputerowego jest na dyżurze w trakcie wszystkich normalnych godzin pracy 
(M).  Zadaniem asystenta jest pomoc studentom z problemami ze sprzętem jak i z różnorodnymi 
programami. Godziny pracy ulegają zmianom w czaseie przerw semestralnych, ale są publikowane z 
dużym wyprzedzeniem. 
College photo ID cards may be obtained at the Computer Center with proper identification. 
 
Karty identyfikacyjne (ID) ze zdjęciem można uzyskać w Centrum Komputerowym po ukazaniu właściwej 
identyfikacji. 
 
Conduct and Procedures for Use of the Computing Resources 
Postępowania i Procedury Korzystania z Zasobów Informatycznych  
 
All computer-related resources and facilities of the CT Community Colleges are to be used 
solely for legitimate and authorized academic and administrative purposes in accordance 
with the BOT Information Technology Policy.  Unauthorized use of IT resources may 
subject the user to disciplinary action.  The complete BOT policy may be found in the 
college catalog [BOT Policy Manual Section 2.8.1, October 2002]. 



28 
 

 
Wszystkie zasoby związane z komputerami i inne urządzenia należące do CT Community Colleges magą 
być używane wyłącznie do upoważnionych celów naukowych i administracyjnych, zgodnie z BOT 
Information Technology Policy. Nieuprawnione wykorzystywanie zasobów IT może doprowadzić 
użytkownika do postępowania dyscyplinarnego. Pełne zasady BOT można znaleźć w katalogu uczelni. 
[BOT Policy Manual Section 2.8.1, October 2002]. 
 
CONNTAC, E.O.C.  ** 
Location: Administrative Building 
Phone: 860-255-3535 
 
CONNTAC, E.O.C. ** 
Położenie: Budynek Administracyjny/100 
Telefon: 860-255-3535 
 
The Connecticut Talent Assistance Cooperative Educational Opportunity Center is a state 
agency that provides free assistance for students in completing both the FAFSA and the 
college’s application. Hours are by appointment only. 
 
Organzacja o nazwie “The Connecticut Talent Assistance Cooperative Educational Opportunity Center” 
to państwowa agencja, która zapewnia bezpłatną pomoc dla studentów w wypełnieniu form FAFSA i 
szkolnej aplikacji. Spotkania są tylko po wcześniejszym umówieniu. 
 
 
** This service is not provided by Tunxis, but CONNTAC maintains an office at the College 
for the convenience of our students. 
** Ta usługa nie jest świadczona przez Tunxis, ale CONNTAC, która obecnie ma swoje biuro w Tunxis dla 
wygody naszych studentów. 
 
Early Childhood Center 
Location: 300 Building 
Phone: 860-255-3430/3431 
 
Centrum Małego Dziecka 
Położenie: Budynek 300  
Telefon: 860-255-3430/3431 
 
This nationally accredited (NAEYC) on-campus program is staffed by qualified early 
childhood professionals, and is fully licensed by the State of Connecticut Department of 
Public Health. The Center provides high quality programs on a full- or part-time basis to 
children aged three-to-five, not yet attending kindergarten. It is open to the children of 
students, staff and members of the surrounding community. 
Ten krajowo akredytytowany program (NAEYC) na terenie kampusu jest obsługiwany przez 
wykwalifikowanych specjalistów, i jest w pełni licencjonowany przez State of Connecticut Department of 
Public Health. Centrum oferuje wysokiej jakości programy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu dla 
dzieci w wieku od trzech do pięciu lat ale jeszcze nie uczęszczających do przedszkola.  Program ten jest 
otwarty dla dzieci studentów, pracowników jak i członków społeczności. 
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Food Service 
Location: Administration Building and 700 Building 
Phone: 860-255-3444 
Usługi żywieniowe 
Położenie: Budynek Administracyjny /Budynek 700 
Telefon: 860-255-3444 
 
The Corner Café in the Administration Building provides a place to have a good meal, meet 
friends, study, and relax. Hours during the semester are Monday through Thursday, 7:30 
am to 6:30 pm, and Fridays 8:00 am to 1:00 pm. 
 
Corner Cafe w budynku administracji zapewnia miejsce na dobry posiłek, spotkanie z przyjaciółmi, 
miejsce  nauki i wypoczynku. Godziny w czasie semestru:  od poniedziałku do czwartku, 7:30 do 18:30, 
piątki od 8:00 do 13:00. 
 
Pages Café in the 700 building is located in front of the library.  It offers a variety of 
prepared foods and also beverages and chips. Hours during the semester are Monday 
through Thursday 7:30 am to 8:30 am and Fridays from 8:00 am to 1:00 pm. 
 
Pages Café w budynku 700 zlokalizowane jest naprzeciwko biblioteki. Café to oferuje szereg artykułów 
spozywczych a także napoje i chipsy. Godziny w czasie semestru : od poniedziałku do czwartku, 07:30 do 
08:30,  piątki od 8:00 do 13:00. 
 
During semester breaks hours of operation for both cafés may vary. 
Podczas przerw semestralnych godziny pracy obu kawiarni mogą się różnić. 
 
Insurance  
Ubezpieczenie  
 
All enrolled students are automatically covered under the School Time Only Accident 
Insurance Plan.  Students may purchase an optional 24-hour accident and sickness plan 
with dependant coverage.  
Information about the policy application is available across campus in Admissions, 
Academic Advising Center, and other offices.  Any questions regarding the policy or claims 
may be directed to the Dean of Administration. 
 
Wszyscy aktualni studenci są automatycznie objęci ubezpieczeniem na czas przabywania na terenie 
collegu. Studenci mogą nabyć 24-godzinne ubezpieczenie w razie choroby lub wypadku.  Aplikacje 
ubezpieczeniowe są dostępne na terenie kampusu, w Biurze Rekrutacyjnym, w Akademickim Centrum 
Doradztwa i innych biurach na terenie szkoly. Wszelkie pytania dotyczące zasad i roszczenia mogą być 
kierowane do Dziekana Administracji. 
 
Library  
Location: 700 Building  
General Info: 860-255-3800 
Reference Desk: 860-255-3801 

http://www.google.pl/search?hl=pl&biw=1680&bih=853&sa=X&ei=NPYWT6nWGOHf0QHapKntAg&ved=0CCEQvwUoAQ&q=artyku%C5%82%C3%B3w+spozywczych&spell=1
http://www.google.pl/search?hl=pl&biw=1680&bih=853&sa=X&ei=NPYWT6nWGOHf0QHapKntAg&ved=0CCEQvwUoAQ&q=artyku%C5%82%C3%B3w+spozywczych&spell=1
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Biblioteka 
Położenie: Budynek 700  
Informacje ogólne: 860-255-3800 
Reference Desk: 860-255-3801 
 
Library services include: 

 Specialized Library research classes designed in cooperation with individual 
faculty members  

 Individual assistance with research and academic assignment 
 Online reference assistance via the Library website 
 Interlibrary loans that are available to faculty, staff, and students 
 Coin-operated copy machines 
 Reserve Collection of course-related materials that are available at the 

circulation desk 
 Audiovisual equipment including DVD and video players, CD players, headsets, 

and other multimedia equipment 
 In-Library and remote access to a wide variety of databases 

 
Usługi biblioteczne obejmują: 

• Specjalistyczne prace badawcze zaprojektowane we współpracy z poszczególnymi członkami 
wydziału 

• Indywidualna pomoc z zakresie badań i zadań domowych  
• Pomoc online za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki 
• Wypożyczanie międzybiblioteczne, dostępne dla wykładowców, pracowników i studentów 
• Kopiarka na monety 
• Kolekcja materialów naukowych, możliwoćś rezerwacji materiałów związanych z indywidualnymi 

lekcjami 
• Sprzęt audiowizualny, w tym DVD i wideo, odtwarzacze CD, zestawy słuchawkowe, i inne 

urządzenia multimedialne 
• Dostęp do wielu różnych baz danych 

 
The Tunxis Library is open to the public.  State residents with proper identification are 
welcome to register for a guest borrower card.  Visit the Library’s homepage at 
tunxis.commnet.edu/library to find out more about the Tunxis Library’s services, hours, 
resources, and policies.  (LINK) 
 
Biblioteka Tunxis jest otwarta dla publiki. Wszystkich mieszkańców stanu z odpowiednią identyfikacją, 
zapraszamy do rejestracji i korzystania z biblioteki.  Prosimy o odwiedzanie strony internetowej 
Biblioteki (tunxis.commnet.edu / library), aby dowiedzieć się więcej na temat usług, godziny, zasobów i 
zasad. (LINK)   
 
Minority Affairs  
Location: Student Affairs Suite, 100 Building 
Phone: 860-255-3552 
Sprawy Grup Mniejszościowych 
Położenie:  Budynek 100 
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Telefon: 860-255-3552 
 
The Office of Minority Affairs focuses on enhancing the academic life of minority students. 
Programs and services include academic advising, career awareness and planning, 
leadership development, tutorial assistance, and referrals. Minority Affairs places great 
emphasis on retention of students and on their academic success. 
 
Biuro do Spraw Grup Mniejszościowych skupia się na poprawie życia akademickiego studentów 
należących do grup mniejszościowych.   Programy i usługi obejmują doradztwo akademickie, 
świadomość i planowanie kariery, rozwuj umiejętności przywódczych, pomocy korepetycyjnej i 
fachowych rekomendacji. Biuro to kładzie wielki nacisk na retencje stodentów oraz ich sukces 
akademicki. 
 
New England Regional Student Program 
Regionalny Program Studentów, New England 
 
This program enables New England residents to attend out-of-state public colleges or 
universities within New England for certain degree programs not available in their home 
state public institutions, and pay either in-state tuition or 25 percent above that amount. 
 
Program ten umożliwia mieszkańcom New England uczęszczanie  do wyższych szkół publicznych lub 
uniwersytetów na terenie New England na te programy studiów, które są niedostępne w ich stanowych 
lub państwowych szkołach publicznych.   Opłaty wynoszą normalną sumę stanową lub 25 procent 
powyżej tej kwoty. 
 
The following two-year institutions charge in-state tuition for participants in the regional 
student program: 

• Massachusetts Community Colleges (except Northern Essex) 
• Community College of Rhode Island 

 
Poniższe dwu letnie instytucje pobieraja czesne stanowe od uczestników w programie regionalnym dla 
studentów: 
 
• Massachusetts Community Colleges (except Northern Essex) 
• Community College of Rhode Island 
 
The following institutions charge RSP students in-state tuition plus 25 percent 
Następujące instytucje pobierają od studentów RSP czesne stanowe plus 25 procent   
 

• Connecticut Community Colleges 
• Maine Vocational Technical Colleges 
• Northern Essex Community College 
• New Hampshire Technical Institute 
• New Hampshire Vocational Technical Colleges 
• Community College of Vermont 
• Vermont Technical College 
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New Student Orientation  
Orientacja Dla Nowych Studentów 
 
New Student Orientation is held just prior to the start of each academic semester following 
final registration and is offered to all newly registered students. Orientation provides 
students the opportunity to meet in small group settings with a member of the faculty to 
discuss classroom expectations and policies. In addition, students are offered hands-on-
training to navigate myCommnet, the opportunity to obtain student identification cards 
(ID) and to tour key college support services. 

Orientacja dla nowych studentów odbywa się tuż przed rozpoczęciem każdego semestru 
akademickiego i jest oferowana wszystkim nowo zarejestrowanym uczniom. Orientacja 
zapewnia studentom możliwość spotkania się w małych grupach z członkami grona 
pedagogicznego w celu omówienia oczekiwań w klasie i  zasad collegu.  
Ponadto college oferuje studentom szkolenia praktyczne z używania myCommnet, możliwość 
uzyskania karty identyfikacyjnej studenta (ID) i zwiedzanie najważniejszych usług wsparcia 
collegu. 
 
Student Activities 
Location: Founders Hall 
Phone: 860-255-3516 
 
Działalność Studencka 
Położenie: Founders Hall 
Telefon: 860-255-3516 
 
The Office of Student Activities provides multiple opportunities for student involvement 
and development including student governance, College-wide committees, clubs and 
organizations, and programming. 
 
Biuro Działalności Studenckiej zapewnia studentom wiele możliwości zaangażowania i rozwoju.   
Do tych możliwości należą udzial w samorzadzie studenckim, komitetach  szkolnych, klubach i 
szkolnych organizacjach.   
 
The Student Lounge 
Location: 200 building next to Founders Hall 
 
Świetlica dla Studentów  
Położenie: Budynek 200 obok Founders Hall 
 
The student lounge offers Tunxis students a place to gather, meet friends and socialize. The 
lounge offers billiards, chess, video games and foosball, and is open Monday through 
Thursday from 10:00 am to 6:00 pm. The Lounge is closed on Fridays. 
 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=%C5%9Bwietlica&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%259Awietlica&ei=oVTBTuvyDaPg0QH0t5y-BA&usg=AFQjCNGIQ9GTKtOmBs-0eP9dwcFK2ibIzA
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Świetlica studencka oferuje studentom Tunxis miejsce do zebrań, spotkań z przyjaciółmi i 
pogawędek. Sala ta oferuje bilard, szachy, gry wideo i piłkarzyki.   Jest otwarta od poniedziałku 
do czwartku od 10:00 rano do 18:00 wieczorem. Sala jest nieczynna w piątki. 
 
Student Government Association (SGA)  
Location: Founders Hall 
Phone: 860-255-3518 
 
Stowarzyszenie Samorządu Studentów (SGA) 
Położenie: Founders Hall  
Telefon: 860-255-3518 
 
The Student Government Association consists of four officers: president, vice-president, 
treasurer and secretary, as well as one voting member of each of the recognized student 
organizations, and members at large from the College community.  As the official voice of 
the student body, the SGA helps to plan activities and to provide a means of communication 
within the college structure.   
 
The SGA uses student activity fees to pay for all college activities.  All students are members 
of SGA.  Meetings are held every two weeks.  
 
Stowarzyszenie Samorządu Studentów składa się z czterech oficerów: prezesa, wiceprezesa, 
skarbnika i sekretarza, a także jednego głosującego członka każdej organizacji studenckiej, 
oraz członków szerszego grona społeczności szkolnej. Jako oficjalny głos wszystkich studentów 
SGA pomaga w planowaniu wielu działalności i zapewnienia środki porozumiewania się w 
strukturze collegu.   
 
SGA używa pieniądzy pochodzacych z opłat na dzialalnosć collegu do wszystkich swoich 
aktywności.  Wszyscy uczniowie są członkami SGA. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. 
 
ID Card Policy  
ID/Identyfikator Uczniowski 
 
Each Tunxis student should obtain and carry a student photo identification card (ID).  
Replacement ID photos are taken during posted hours throughout the semester by the 
Computer Center, located in the 300 Building, for a fee of $1.00.  Students will be required 
to present ID cards to access the following: 
 
Każdy student Tunxis powinien uzyskać i posiadać identyfikator ucznia (ID).  Wymiana 
identyfikatorów jest dokonywana podczas wyznaczanych każdego semestru godzin, ktore 
można znalesc w Centrum Komputerowym, w budynku 300sta.  Opłata za wymienione ID 
wynosi $1.00.  Studenci mogą być poproszeni o przedstawienie ID aby uzyskac dostęp do 
następujących zasobów: 

• Library—check-out of books and materials 
• Computer Center—access resources in the main Computer Center and MAC labs 
• Academic Support Center—to access all resources 
• Career Services – to access resources 
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• Biblioteka- wypożyczanie książek i materiałów 
• Centrum Komputerowe-dostęp do zasobów w Centrum Informatyki i laboratoriach MAC 
• Akademickie Centrum Wsparcia 
• Centrum informacji i planowania kariery zawodowej  

 
 
Students may be requested to present their ID card to any Tunxis Community College 
faculty or staff member for purposes of identification upon verbal request. 
 
Na słowne żądanie uczniowie mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu tożsamości  
wszystkim pracownikom Collegu w celu identyfikacji. 
 
OASIS 
Oaza 
Location: Founders Hall 
Położenie: Founders Hall 
 
The Tunxis Oasis is a special area devoted to Tunxis’ veterans, which offers access to 
technology and a quiet place to study.  It also provides a place for Tunxis veterans to meet 
fellow servicemen and women, and to find updates, information and other services from 
the VA and other Veteran’s support organizations. 
 
Oaza Tunxis to specjalnie wyznaczone miejsce poświęcone weteranom  którzy  uczęszczją Tunxis.  Oaza 
ta oferuje dostęp do technologii i spokojne miejsce do nauki.  Również jest miejscem gdzie weterani 
mogą spotkać innych kolegów i koleżanki po fachu.  Mają oni również możliwość korzystania z 
technologi i łatwy dostęp do aktualnych informacji które są oferowane przez organizacje zajmujące się 
wsparciem weteranów. 
 
Barnes-Franklin Art Gallery 
Galeria Sztuki Barnes-Franklin  
Location: 600 Building 
Położenie: Budynek 600 
 
This gallery showcases student, community and professional works.  Changing exhibitions 
feature paintings, prints, sculpture and photography.   Gallery hours are Monday through 
Thursday, 9 a.m. – 8 p.m. and by appointment. 
 
Galeria sztuki prezentuje prace studentów, społeczności i profesjonalnych artystów. Ciagle 
zmianaiajace sie wystawy przedstawiają takie formy sztuki jak: malarstwo, grafikę, rzeźbę i 
fotografię. Godziny otwarcia galerii to poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od  9 rano do 8 
wieczorem oraz  przez wcześniejsze umowienie. 
 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=us%C5%82ugi%20kariery%20zawodowej&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzielonalinia.gov.pl%2Fdefault.aspx%3FdocId%3D18727&ei=Ir6qTqP9Babr0gG5r8TMDw&usg=AFQjCNEjbMeFcqdGlnxo99bhSHCuBRHxEA
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