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– Musimy wspierać szczególnie te programy studiów, 
które wykraczają poza ramy wąskich specjalności; 
tworzone przynajmniej przez dwa lub więcej wydziałów. 

Rozumienie języka dyscyplin pokrewnych zwiększa 
umiejętność podejmowania zupełnie nowych wyzwań. 

Osoby tak wykształcone potrafią po prostu lepiej oceniać 
całość złożonego świata społecznego, gospodarczego 
i politycznego, są bardziej krytyczne, otwarte i aktywniej 
korzystają ze swoich praw. 

Na początek każdy powinien mieć więc możliwość 
zdobycia wiedzy ogólnej, szerokiej podstawy –

prof. Marcin Pałys,  
rektor Uniwersytetu Warszawskiego
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2.AbecAdło studentA

A kademik – na uniwersytecie jest ich 
sześć, w jednym z nich podczas studiów 

mieszkał m.in. Muniek staszczyk.

b uw – biblioteka uniwersytecka w war-
szawie, znajduje się na powiślu, dziennie 

odwiedza ją ponad trzy tysiące osób, którzy do 
dyspozycji mają ponad 5,5 mln książek.

c udzoziemcy – na uniwersytecie studiu-
je obecnie prawie 52 tys. osób. 3 proc. 

z nich to studenci zagraniczni. na innych uczel-
niach w polsce uczy się średnio ok. 1 proc. 
obcokrajowców. na uw najczęściej wybierają 
stosunki międzynarodowe, ekonomię oraz fi-
nanse i rachunkowość.

d ziekanat – to wcale nie sekretariat wy-
działu, tylko miejsce gdzie urzęduje 

dziekan. po wszelkie stemple lepiej udać się do 
pani z sekretariatu.

e rasmus – program wymiany studenckiej, 
dzięki któremu przez semestr lub dwa 

można studiować na jednej z 409 zagranicz-
nych uczelni.

f iński – jeden z 41 języków, których można 
uczyć się podczas studiów na uw.

A
b

AbecAdło 
studentA

g odziny dziekańskie/rektor-
skie – niespodzianka od 

władz wydziałowych lub uczelnia-
nych, godziny bądź dni wolne od za-
jęć, ogłaszane najczęściej w okresie 
świątecznym lub juwenaliowym.

h abilitacja – marzenie każ-
dego doktora. żeby zdobyć 

habilitację, czyli najwyższy stopień 
naukowy, trzeba sporo napisać i to 
na temat. tytuł profesora jest wyróż-
nieniem za dokonania, nadawanym 
przez prezydenta rp.

i ndeks – kiedyś pełnił funkcję 
„dzienniczka”, to w nim zapisy-

wane były wszystkie oceny i zalicze-
nia. nikt nie wpisywał tam jednak 
uwag. teraz wydawany jest na proś-
bę studenta, może być ciekawą pa-
miątką ze studiów.

j uwenalia – święto, w trakcie któ-
rego odbywają się liczne koncer-

ty i imprezy przeznaczone dla stu-
dentów. na uw co roku tradycyjnie 
gra kazik.

k ampus główny – siedziba wie-
lu wydziałów, władz uniwersy-

teckich, biur administracji i organi-
zacji studenckich. Znajduje się przy 
krakowskim przedmieściu.



Z

y

l ektoraty – zajęcia z języka obcego, 240 godzin 
lekcyjnych do wykorzystania na naukę dowolne-

go języka w czasie studiów.

M ost – to coś takiego jak erasmus, tylko w 
wersji lokalnej, semestr lub rok studiów moż-

na spędzić na innym uniwersytecie w kraju. w pro-
gramie uczestniczy 19 uczelni.

n iepełnosprawność – nie jest przeszkodą w 
studiowaniu na uw. dla osób słabowidzących 

przeznaczone są specjalne sale komputerowe, dopa-
sowane lektoraty językowe czy biblioteka książki cy-
frowej. osoby, które mają problem z poruszaniem się, 
mogą liczyć m.in. na pomoc w dotarciu na zajęcia.

o twarty uniwersytet – a właściwie uniwersytet 
otwarty, to zajęcia, które prowadzą uniwer-

syteccy wykładowcy dla wszystkich chętnych po 16. 
roku życia. Można uczyć się włoskiego gotując lub 
grać w siatkówkę na zajęciach z edwardem skor-
kiem.

p rorektor ds. studentów i jakości kształcenia – 
zajmuje się wszystkim tym, co jest związane 

ze sprawami studenckimi, od 2008 r. pełni tę funkcję 
prof. Marta kicińska-habior. na uczelni jest jeszcze 
trzech innych prorektorów.

r ektor – najwyższa władza na uczelni. w 2012 
roku szefem wszystkich szefów został prof. 

Marcin pałys, specjalizujący się m.in. w zastosowa-
niu sztucznej inteligencji w chemii. kadencja rektora, 
prorektorów i dziekanów trwa 4 lata.

s typendium – comiesięczny zastrzyk gotówki, 
który można otrzymać za wyjątkowe osiągnię-

cia naukowe  albo sportowe. Może być też formą po-
mocy dla studentów, znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej.

t eatry – kiedyś był jeden ogólnouniwer-
sytecki i nazywał się teatrem Akademic-

kim. później wypączkował z niego kolejny – te-
atr hybrydy.  spektakle grane są w różnych 
miejscach, a wstęp na nie jest najczęściej 
wolny.

u sos – uniwersytecki system obsługi 
studiów, przy pomocy którego studenci 

zapisują się na zajęcia, tutaj też wpisywane są 
oceny i zaliczenia, dostępny jest też indywi-
dualny plan zajęć oraz siatka zajęć pracow-
ników.

w arszawianka – Zespół pieśni i tańca 
uniwersytetu warszawskiego, w któ-

rym występują studenci oraz absolwenci nie-
mal wszystkich wydziałów uw, a także innych 
warszawskich uczelni. tańczą klapoka i troja-
ka, a ostatnio także taniec współczesny.

X ero – podstawa w studenckim życiu, 
szczególnie w okresie sesyjnym. kopiu-

je się notatki i inne materiały. 

y yyyy – przerywnik w wypowiedzi, spo-
tykany zazwyczaj podczas odpowie-

dzi ustnej, który daje nam czas na zebranie 
myśli :) 

Z aliczenie – albo zalka, często wysta-
wiana zamiast oceny na zakończenie 

semestru, a stopnie (skala od 2 do 5) wpisywa-
ne są do usos-a najczęściej pod koniec roku 
akademickiego.

ż wirek – popularna nazwa domu stu-
denckiego nr 2, który znajduje się na 

ochocie. oczywiście obok żwirka stoi też Mu-
chomorek.



ZApisy  
krok po kroku 

REKRUTACJA 2013/2014

w 2013 r. uniwersytet przyjmie na studia i stopnia i jed-
nolite magisterskie około 14 tysięcy osób. prawie 8 tysięcy 
z nich będzie mogło studiować na studiach stacjonarnych. 
pozostałe miejsca przeznaczone są dla studentów niesta-
cjonarnych (wieczorowych i zaocznych). na studia ii stop-
nia przyjętych zostanie około 13 tysięcy osób.

rejestracja na uniwersytecie warszawskim odbywa się 
poprzez system internetowej rejestracji kandydatów: www.
irk.uw.edu.pl. na tej stronie znajduje się również katalog 
kierunków oferowanych w  rekrutacji 2013/2014. Zapisy na 
studia rozpoczną się już 10 czerwca. Można rejestrować się 
na nieograniczoną liczbę kierunków. Za każdy z nich należy 
wnieść opłatę rekrutacyjną, wynoszącą 80 zł. Zapisując się 
na ten sam kierunek studiów w różnych trybach (stacjonar-
nym i niestacjonarnym), płaci się tylko raz.

najczęściej studenci rejestrują się na dwa kierunki. 
Zdarzają się jednak wyjątki. – niemal co roku pojawia się 
osoba, która rejestruje się na 30 kierunków, od filologii 
angielskiej do matematyki. taki student może studiować 
na więcej niż jednym kierunku, ale za jeden będzie musiał 
zapłacić, jeśli nie znajdzie sie w gronie 10% najlepszych stu-
dentów na uczelni – mówi Mirosława szewczuk-patrzykont, 
kierownik biura ds. rekrutacji.

KwalifiKacja i przyjęcia
po zakończeniu rejestracji na dany kierunek, komisja 

rekrutacyjna sporządza listę rankingową. w rekrutacji na 
wszystkie kierunki studiów i stopnia i jednolite magisterskie 
pod uwagę brane są wyniki maturalne z trzech przedmio-
tów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz 

obcego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), 
a  także z  przedmiotów dodatkowych. np. w  rekrutacji na 
studia stacjonarne na kierunku biologia brane pod uwagę 
będą wyniki z:

•	 języka polskiego (waga 10%),
•	matematyki (waga 10%),
•	 języka obcego nowożytnego (10%),
•	biologii, poziom rozszerzony (35%),
•	przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki i astro-

nomii, matematyki lub informatyki, poziom rozsze-
rzony (35%).

liczba punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie 
rozszerzonym mnożona jest przez jeden, a  na podstawo-
wym przez 0,6. na podstawie tych obliczeń, tworzona jest 
lista rankingowa. szczegółowe informacje na temat przeli-
czania punktów na pozostałe kierunki dostępne są na stro-
nie www.irk.uw.edu.pl.

kandydaci z  najwyższą liczbą uzyskanych punktów 
zostają zakwalifikowani na studia. po złożeniu wszystkich 
wymaganych dokumentów do komisji rekrutacyjnej danej 
jednostki (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo 
maturalne, kopia dowodu osobistego) osoba zakwalifiko-
wana zostaje przyjęta na studia. niezłożenie dokumentów 
jest równoważne z  rezygnacją ze studiów i  wykreśleniem 
z  listy rankingowej. wtedy na miejsce osoby, która zrezy-
gnowała, kwalifikowana jest kolejna z listy rezerwowej. jeśli 
lista zostanie wyczerpana, ogłaszana jest dodatkowa tura 
rejestracji.

4.rekrutAcjA



TesTy predyspozycji
na kilka kierunków prowadzone są dodatkowe egzaminy 

ustne. w rekrutacji na rok 2013/2014 rozmowy kwalifikacyjne 
odbędą się na kierunkach:

•	filozofia w języku angielskim 
rozmowa odbywa się po angielsku. komisja rekru-
tacyjna ogłasza listę tekstów do wyboru. dyskusja 
dotyczyć będzie jednego materiału, wybranego przez 
kandydata.

•	 logopedia 
komisja egzaminacyjna ocenia predyspozycje kan-
dydata do wykonywania zawodu logopedy podczas 
sprawdzianu obejmującego: swobodną rozmowę, czy-
tanie krótkiego tekstu, wymawianie wyrazów i głosek.

•	międzyobszarowe indywidualne  
studia humanistyczne
o tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, 
zgłaszając wcześniej dwa tematy monograficzne 
z wybranej przez siebie dyscypliny. komisja chce 
poznać pozaszkolne zainteresowania kandydata.

•	psychologia w języku angielskim
rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku 
angielskim i dotyczy treści wybranej przez kandydata 
lektury. w przypadku kandydatów zagranicznych 
może być prowadzona on-line.

•	wiedza o kulturze
Zagadnienia egzaminacyjne dotyczą historii kultury, 
kultury współczesnej, literackiej, teatralnej oraz filmo-
wej i audiowizualnej.

www.rekrutacja.uw.edu.pl 

Czy wiesz, że 
uniwersytet  
ma już prawie  
200 lat?

Akt fundacyjny 
uniwersytetu został 
wydany w 1816 roku. 
pierwsze zajęcia odbyły 
się dwa lata później.



MożnA 
prZebierAć

OFERTA STUDIóW

na uniwersytecie uczy się obecnie blisko 52 tys. osób. 
uczelnia proponuje swoim studentom wybór ok. 120 kie-
runków i specjalności na 20 wydziałach: „Artes liberales”, 
biologii, chemii, dziennikarstwa i  nauk politycznych, filo-
zofii i socjologii, fizyki, geografii i studiów regionalnych, 
geologii, historycznym, lingwistyki stosowanej, Matema-
tyki, informatyki i Mechaniki, nauk ekonomicznych, neofilo-
logii, orientalistycznym, pedagogicznym, polonistyki, prawa 
i  Administracji, psychologii, stosowanych nauk społecz-
nych i resocjalizacji oraz Zarządzania, a także w jednost-
kach uniwersyteckich takich jak: instytut Ameryk i europy, 
centrum europejskie, centrum kształcenia nauczycieli 
języków obcych i edukacji europejskiej, centrum studiów 
samorządu terytorialnego i  rozwoju lokalnego, kolegia 
Międzywydziałowych indywidualnych studiów humani-
stycznych i  Międzywydziałowych indywidualnych studiów 
Matematyczno-przyrodniczych oraz Międzywydziałowe 
studia ochrony środowiska.

Nowości w eduKacji
co roku otwierane są nowe kierunki. podczas tego-

rocznej rekrutacji po raz pierwszy będzie można zapisać 
się na kognitywistykę oraz bioetykę – oba kierunki będą 
prowadzone na wydziale filozofii i socjologii.

kognitywistyka – to nauka o  szeroko rozumianym 
poznaniu. łączy ona metody nauk empirycznych: psycho-
logii, językoznawstwa, neurobiologii, a nawet antropologii, 
z  narzędziami i  wynikami nauk formalnych, czyli mate-
matyki, logiki czy informatyki. program studiów skonstru-
owany został z  myślą o  tym, aby tę interdyscyplinarność 
w  maksymalnym stopniu wyeksponować. są to studia i 
stopnia, w  trakcie których student zdobywa umiejętności 
niezbędne na rynku pracy, jak i  podczas prowadzenia 
badań naukowych.

bioetyka to nowy kierunek na studiach ii stopnia, któ-
rego absolwenci zdobędą wiedzę, umiejętności, a  także 
kompetencje społeczne potrzebne m.in. do: profesjo-
nalnego pełnienia roli członka komisji bioetycznej czy 
świadczenia usług w  zakresie konsultacji klinicznych. 
będą mogli wspierać lekarzy oraz pacjentów i ich rodziny 
w  podejmowaniu trudnych decyzji związanych z  opieką 
medyczną. przyszli bioetycy będą również mogli praco-
wać w instytucjach publicznych (rządowych i samorządo-
wych) oraz organizacjach pozarządowych, które zajmują 
się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw 
pacjentów.

– chcemy tak przygotować absolwentów, by niezależnie od 
skończonego kierunku, odnaleźli się na rynku pracy również za 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – prof. Marcin pałys, rektor uw



program iNdywidualNy
studia interdyscyplinarne to studia łączące pro-

gramy kilku tradycyjnych dyscyplin. Zajęcia można 
wybierać spośród oferty wszystkich wydziałów, które 
tworzą dany program.

studia interdyscyplinarne dostępne w rekrutacji na rok 
2013/2014:
•	bioinformatyka i biologia systemów,
•	energetyka i chemia jądrowa,
•	samorząd terytorialny i polityka regionalna,
•	studia filologiczno-kulturoznawcze,
•	zarządzanie środowiskiem,
•	międzykierunkowe studia  

ekonomiczno-matematyczne,
•	międzykierunkowe studia  

ekonomiczno-menedżerskie,
•	międzyobszarowe studia ochrony środowiska,
•	międzyobszarowe indywidualne  

studia humanistyczne,
•	międzyobszarowe indywidualne  

studia matematyczno-przyrodnicze.
 

Czy wiesz, 
że w momencie 
powstania 
uniwersytet 
składał się z pięciu 
wydziałów? 

były to wydziały:  
prawa, lekarski, 
filozoficzny,  
teologiczny  
oraz nauk  
i sztuk pięknych. 

dziś jest ich cztery  
razy więcej.



Najpopularniejsze kierunki studiów wg liczby zapisów:
 

prawo  
(limit miejsc 400, zapisy 3152)

finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
(limit 200, zapisy 2309)

ekonomia  
(limit 180, zapisy 2175)

zarządzanie  
(limit 300, zapisy 2131)

psychologia  
(limit 150, zapisy 1826)

kto wybierA 
(się nA) uw?

SYlWETKA KANDYDATA
dwa lata temu podczas rekrutacji na studia na uw 

w systemie zapisało się 35 587 osób, a podczas ostatniego 
naboru 36 078. poprzednio przyjęto łącznie 18 977 osób, 
a ostatnio 20 241. większość kandydatów została zakwalifi-
kowana przynajmniej na jeden kierunek studiów.

do wyboru było aż 413 możliwości, obejmujących 
wszystkie kierunki, specjalności oraz formy studiów. blisko 
90 proc. kandydatów decydowało się na studia stacjo-
narne. teoretycznie, każdy mógł wybrać nieograniczoną 
liczbę programów. łącznie w  systemie zanotowano 65,5 
tys. zapisów. najwięcej z  nich dokonali świeżo upieczeni 

maturzyści, a  szczególnie absolwenci liceów ogólnokształ-
cących z województwa mazowieckiego. najczęściej wybie-
rali jeden lub dwa programy studiów. 

kandydaci przyjęci na studia stacjonarne osiągnęli na 
egzaminie maturalnym z przedmiotów na poziomie podsta-
wowym średnio:

•	71,6 pkt z języka polskiego,
•	92,7 pkt z języka angielskiego,
•	79,7 z matematyki. 

popularność kierunków od kilku lat wygląda podobnie. 
w czołówce najczęściej wybieranych nadal znajdują się: 
prawo, ekonomia, zarządzanie i  psychologia. najwięk-
sza rywalizacja o  jeden indeks toczyła się na dziennikar-
stwie i  komunikacji społecznej, na specjalności marketing 
medialny i public relations, gdzie na jedno miejsce było 26 
kandydatów.

 

popularNe KieruNKi w reKruTacji 2012/2013

Najpopularniejsze kierunki studiów wg 
liczby kandydatów na jedno miejsce:

dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, public relations 
i marketing medialny (24,1)

międzykierunkowe studia 
ekonomiczno-menedżerskie (23)

sinologia (22)

japonistyka (17,8)

filologia włoska (13,8)
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drugi sTopień wTajemNiczeNia

53 proc. spośród kandydatów, którzy rejestrowali się na 
studia magisterskie (zwane studiami drugiego stopnia) stu-
diowało wcześniej na uniwersytecie warszawskim. 

o wiele częściej niż osoby, które brały udział w rejestra-
cji na studia licencjackie i  jednolite magisterskie, decydo-
wali się zapisać tylko na jeden kierunek (aż 76 proc.).

chęTNi zza graNic

podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia przyjęto 
1024 osób z zagranicy, a  to o 15 proc. więcej niż podczas 
zapisów na rok 2011/2012.

najwięcej chętnych było z  ukrainy, białorusi i  litwy. 
od października studia na uw podjęło również wiele 
osób pochodzących z  państw położonych na innych 
kontynentach, m.in. 27 osób z chin i 19 ze stanów Zjed-
noczonych. nie brakowało też kandydatów z turcji, wiet-
namu czy nigerii.

Czy wiesz, że najwięcej 
osób studiuje na wydziałach: 

Zarządzania, dziennikarstwa 
i nauk politycznych oraz 

prawa i Administracji?

w sumie około  
18 tysięcy. 

na najmłodszym 
i najmniejszym 
wydziale – „Artes 
liberales” studiuje 
mniej niż 100 osób. 

– wykształcenie uniwersyteckie musi być synonimem dla szerokich horyzontów, 
wszechstronności, kompetencji, otwartości krytycznego umysłu, samodzielności 

intelektualnej oraz zasad etycznych – prof. Marcin pałys, rektor uw



studiA  
ZA Milion 

praca w  e-administracji lub e-archiwach, nauczanie 
języka obcego przez internet lub łączenie zainteresowań 
socjologicznych z  biznesem – to możliwości, które stoją 
przed absolwentami kierunków prowadzonych na wydzia-
łach: historycznym oraz filozofii i socjologii oraz w centrum 
kształcenia nauczycieli języków obcych i edukacji europej-
skiej. wszystko to dzięki wygranej uw w konkursie na naj-
lepsze programy studiów, który został zorganizowany przez 
Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. wyróżnione jed-
nostki otrzymały od ministerstwa po milion złotych na stwo-
rzenie i rozwijanie nowoczesnych kierunków studiów.

e-hisToryK w urzędzie
instytut historyczny oferuje studentom trzy specjaliza-

cje zawodowe, przygotowujące do pracy w  administracji 
publicznej, w  tym: e-administracji, elektronicznych archi-
wach, muzeach, wydawnictwach oraz palcówkach oświa-
towych. – Zależy nam na tym, aby rozwijać u studentów 
zarówno umiejętności ogólnouniwersyteckie, jak i  te, które 
można wykorzystać na rynku pracy – mówi dr Agnieszka 
janiak-jasińska, pełnomocnik dziekana wydziału historycz-
nego ds. jakości kształcenia. – jako jedyni w polsce uczymy 
elektronicznego zarządzania dokumentacją w  administra-
cji państwowej i  samorządowej – podkreśla pani doktor.
 

wirTualNy Nauczyciel
w centrum kształcenia nauczycieli języków obcych 

i  edukacji europejskiej oprócz przedmiotów dotyczących 
nauki języków, komunikacji, literatury i  kultury, studenci 
mają do wyboru zajęcia, które ułatwią im odnalezienie się 
po studiach w  przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych. – 
pokazujemy, jak stosować ciekawe narzędzia w  przyszłej 
pracy zawodowej. uczymy, jak opracowywać ćwiczenia 
interaktywne, obsługiwać platformę e-learningową, korzy-
stać z  chat botów, czyli programów komputerowych, któ-
rych zadaniem jest rozmowa z  internautą, przebywającym 
na stronie internetowej – mówi dr jacek romaniuk, dyrektor 
cknjoiee.

socjolog w bizNesie
badanie społeczeństwa i biznesowe podejście do życia 

łączy program studiów magisterskich na kierunku socjolo-
gia. − nowo zaprojektowany program zakłada włączanie 
studentów w praktyczne działania badawcze, realizowane 
we współpracy z  firmami badawczymi, komercyjnymi 
i instytucjami publicznymi − mówi dr renata włoch z insty-
tutu socjologii. − stawiamy na samodzielność w  naby-
waniu wiedzy i  umiejętności badawczych, a  także na 
elastyczność studenta. staramy się też kształtować jego 
umiejętności społeczne – podkreśla dr włoch.
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Czy wiesz, że 
blisko 90 proc. 

absolwentów 
uw wkrótce po 

zakończeniu studiów 
znajduje pracę?

tak wynika 
z pilotażowego badania 
przeprowadzonego na 
uczelni w 2011 roku. 
objęło ono osoby, które 
ukończyły studia w 2009 
i 2010 roku. niedługo 
zostaną przeprowadzone 
kolejne badania.



cZAs 
dlA ścisłych

KIERUNKI zAMAWIANE 
ministerstwo Nauki i szkolnictwa wyższego 
zachęca maturzystów do wybierania nauk 
technicznych, przyrodniczych i matematycz-
nych. studenci tych kierunków mogą liczyć 
na specjalne stypendia.

od 2008 roku Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyż-
szego wspiera programy studiów, które zdaniem resortu, 
są istotne z punktu widzenia gospodarki. są to kierunki 
ścisłe i  techniczne. do 2013 r. na program ten przewi-
dziano łącznie ponad 1 mld złotych. uczelnie o dotacje 
ministerialne starają się w konkursach.

na uniwersytecie warszawskim dotacje otrzymały:
•	biotechnologia, 
•	biotechnologia medyczna,
•	chemia,
•	energetyka i chemia jądrowa,
•	  fizyka, 
•	 informatyka,
•	 inżynieria nanostruktur,
•	matematyka,
•	ochrona środowiska,
•	  zastosowanie fizyki w biologii i medycynie.

środki, które otrzymuje uczelnia,  
przeznaczane są m.in. na:
•	stypendia dla studentów,  

wynoszące do 1000 zł miesięcznie,
•	organizację kursów wyrównawczych dla studentów 

pierwszego roku,
•	wspieranie studenckich projektów naukowych, np. 

przygotowanie warsztatów, zagranicznych wyjaz-
dów, udział w konferencjach naukowych,

•	nowoczesne wyposażenie pracowni naukowych,
•	uatrakcyjnienie programów studiów, wprowadze-

nie dodatkowych zajęć i laboratoriów,
•	organizację staży i praktyk w instytucjach badaw-

czych i przemysłowych.



uniwersytet warszawski jest najbardziej umiędzyna-
rodowioną uczelnią w  polsce. studenci uw wyjeżdżają na 
studia częściowe za granicę, a  do warszawy przyjeżdża 
coraz więcej obcokrajowców.

studenci zagraniczni na uw to głównie europejczycy. 
najwięcej osób pochodzi z ukrainy i białorusi. liczną grupę 
stanowią też osoby z litwy, rosji, ale i chin czy nigerii. na 
uw uczą się też wietnamczycy, Amerykanie, szwedzi, turcy, 
irakijczycy, niemcy, kazachowie, Armeńczycy, pakistańczycy 
i  obywatele Arabii saudyjskiej. w sumie na uniwersytecie 
studiuje około 1500 cudzoziemców.

wybierają oni najczęściej stosunki międzynarodowe, 
europeistykę, ekonomię, zarządzanie, psychologię, filolo-
gię polską, ukraińską, angielską, politologię, prawo, a także 
dziennikarstwo i komunikację społeczną.

uw jest uczelnią często wybieraną także przez studen-
tów, którzy chcą tu studiować przez semestr lub rok. tylko 
w  ramach programu erasmus przyjeżdża co roku na uw 
prawie tysiąc osób. wśród nich najwięcej jest hiszpanów 
i niemców.

sprawami związanymi z  obcokrajowcami uczącymi 
się na uniwersytecie zajmuje się biuro spraw studenckich 
(studia pełne) i biuro współpracy z Zagranicą (studia czę-
ściowe). na uczelni działa również centrum języka polskiego 
i  kultury polskiej dla cudzoziemców „polonicum”. naucza 
ono języka polskiego, kultury i  historii, kształci przyszłych 
nauczycieli, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polo-
nistycznymi oraz ambasadami.

w rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 kandydaci 
mieli do wyboru 19 programów studiów w języku angielskim 
i jeden w rosyjskim. studia w językach obcych dostępne są 
także dla polaków.

sTudia w języKu aNgielsKim:

•	pierwszego stopnia: archeologia, ekonomia, filozofia, 
stosunki międzynarodowe, studia amerykanistyczne,

•	drugiego stopnia: archeologia, chemia, ekonomia 
międzynarodowa, filozofia, finanse i rachunkowość, 
politologia, stosunki międzynarodowe, studia amery-
kanistyczne, zarządzanie międzynarodowe, zarządza-
nie środowiskiem,

•	 jednolite (pięcioletnie): psychologia.

sTudia w języKu rosyjsKim: 
•	drugiego stopnia: politologia.

czy wiesz, że wzrost umiędzynarodowienia jest jednym 
z priorytetów uniwersytetu?

uczelnia  
przywiązuje dużą 
wagę do przyciągania 
pracowników 
i studentów z zagranicy. 
10 lat temu ci ostatni 
stanowili zaledwie 
1 proc. wszystkich 
studentów.  
dziś jest ich 3 proc.

inter-ucZelniA  
CUDzOzIEMCY NA UW ORAz STUDIA W JęzYKACh ObCYCh

 
 

Czy wiesz, 
że wzrost 
umiędzynarodowienia 
jest jednym z priorytetów 
uniwersytetu?

biuro Spraw Studenckich www.bss.uw.edu.pl
biuro Współpracy z zagranicą www.bwz.uw.edu.pl

Polonicum www.polonicum.uw.edu.pl
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teherAn – dubAj – wArsZAwA  
z abnoos moslehi, laureatką konkursu na najlepszego 

studenta zagranicznego w polsce rozmawia izabela wołczaska

by móc uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej na uw 
musiała polecieć do dubaju. dziś jest studentką warsaw 
international studies in psychology. pasjonuje się neurologią, 
neurobiologią oraz neuropsychologią kliniczną. jest zaanga-
żowana w projekty, dzięki którym polacy mogą dowiedzieć 
się czegoś więcej o kulturze i sytuacji politycznej iranu. tłu-
maczy książki i  pracuje z  chorymi cierpiącymi na afazję. 
dodatkowo też popularyzuje wiedzę na temat zaburzenia 
afektywnego dwubiegunowego. Abnoos Moslehi z iranu, bo 
o niej mowa, za to wszystko została wyróżniona przez funda-
cję edukacyjną perspektywy w konkursie „interstudent 2012” 
na najlepszego studenta zagranicznego w polsce.

Trudno uwierzyć, że jedna osoba jest w stanie godzić ze 
sobą tyle pasji. Jak Ci się to udaje?

nie sądzę, żebym robiła za dużo, dla mnie to natu-
ralne. planuję swoje zadania i  staram się tego planu trzy-
mać. czasem trudno jest dzielić czas pomiędzy studia, 
zajęcia dodatkowe, dbanie o  obowiązki, spotykanie się ze 
znajomymi czy utrzymywanie kontaktu z rodziną, która jest 
w iranie, ale wszystko można pogodzić. Myślę, że to co robię, 
to także motywacja dla moich bliskich. w zamian za to otrzy-
muję od nich duże wsparcie.

Dlaczego zdecydowałaś się na studia w Polsce?
Zależało mi na studiowaniu psychologii po angielsku 

w europie. tu są tylko trzy takie programy, nie licząc studiów 
w wielkiej brytanii. Zgłosiłam swoją kandydaturę na każdy 
z nich. ci, którzy chcieli studiować na uw musieli odbyć roz-
mowę kwalifikacyjną osobiście lub przez skype’a. w iranie 
występowały problemy z  internetem, dlatego musiałam 
podjąć decyzję, czy naprawdę chcę dostać się na te studia 
i czy jestem gotowa pojechać do innego kraju, żeby odbyć 
rozmowę kwalifikacyjną bez zakłóceń. spędziłam długą noc 
na sprawdzaniu informacji na temat profesorów i wykładow-
ców oraz o samych studiach.

byłam zaskoczona jakością tego programu, różnorodno-

ścią oferowanych kursów, liczbą profesorów zapraszanych 
z całego świata. kupiłam bilet i poleciałam do dubaju, żeby 
przeprowadzić tę rozmowę. poszło mi dobrze.

Jak to się stało, że zaczęłaś pracować z pacjentami 
dotkniętymi afazją?

podobnie jak inni studenci wydziału psychologii uw, 
wzięłam udział w  projekcie badawczym polegającym na 
leczeniu i  rehabilitowaniu ludzi, którzy utracili umiejętność 
mówienia na skutek uszkodzenia mózgu. na początku nie 
byłam pewna czy mogę uczestniczyć w  tych badaniach, 
ponieważ nie znam polskiego na tyle dobrze, żeby pracować 
z pacjentami, którzy mają problemy z porozumiewaniem się. 
poszłam jednak za ciosem i jak już zaczęłam, to wiedziałam, 
że chcę to zrobić. w trakcie tych spotkań uczymy się, w jaki 
sposób należy komunikować się z pacjentami, jak ocenić ich 
możliwości funkcjonowania oraz planować ćwiczenia, które 
mogą im pomóc. pracujemy pod opieką profesorów, a pod 
koniec semestru oceniane są zarówno postępy pacjentów, 
jak i nasza praca.



unijny program wymiany studentów erasmus obchodził 
w listopadzie swoje 25. urodziny. w polsce istnieje od 1997 r. 
od samego początku w jego organizację włączony jest uni-
wersytet warszawski, który pod względem liczby wyjazdów 
studentów zajmuje pierwszą pozycję w  kraju oraz piątą 
w europie.

erasmus to możliwość wyjazdu na część studiów do 
uczelni zagranicznej. wybór jest duży. obecnie uniwersy-
tet ma podpisanych 409 umów partnerskich ze szkołami 
z 30 państw. na erasmusa można wyjechać m.in. na cypr, 
do estonii, finlandii, hiszpanii, na Maltę, do portugalii czy 
turcji. najwięcej umów podpisaliśmy z francją. pobyt w innej 
uczelni trwa od trzech do dziesięciu miesięcy. nasi studenci 
najczęściej wyjeżdżają do niemiec, hiszpanii i francji, a do 
nas chętnie przyjeżdżają hiszpanie, niemcy, włosi, francuzi 
oraz turcy.

jaKie są plusy? 
najważniejsze korzyści jakie daje program erasmus to 

doskonalenie języka obcego, możliwość międzynarodowej 
współpracy, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie 
cennych doświadczeń, podróżowanie i poznawanie innych 
kultur. 

dla Kogo?
uczestniczyć w nim może każdy student oraz doktorant, 

zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który 
skończył pierwszy rok nauki (z wyłączeniem osób na ostat-
nim roku studiów magisterskich). na stypendium można 
wyjechać tylko raz w trakcie nauki. pobyt trwa od trzech do 
dziesięciu miesięcy.

czy chcieć To móc?
tak, ale są dwa istotne wymogi. najważniejsze podczas 

rekrutacji są średnia ocen oraz znajomość języka obcego, 
w którym prowadzone będą zajęcia. kwalifikacja kandyda-
tów odbywa się w  poszczególnych jednostkach, czasami 
rozmowa prowadzona jest w języku obcym. – niektóre z nich 
wymagają konkretnych certyfikatów na określonym pozio-
mie, najczęściej b2. do części uczelni partnerskich należy 
jednak udokumentowanie znajomość języka na poziomie c1 
– mówi Monika satała, kierownik sekcji erasmus w  biurze 
współpracy z Zagranicą. 

jaK Nie drzwiami, To oKNem
podczas kwalifikacji może się okazać, że na wybra-

nej przez studenta uczelni zagranicznej nie ma już miejsc 
przeznaczonych dla konkretnej jednostki. co wtedy zrobić? 
Można ubiegać się o stypendium w innej jednostce uw na 
kierunku pokrewnym, jeżeli zgodę na to wyrażą koordynato-
rzy z dwóch wydziałów.

biuro  
nAukowej podróży
PROgRAM ERASMUS 
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na początku zapowiadało się 
skromnie, bo z uw wyjechało 176 
studentów i 37 pracowników, a od-

wiedziło go jedynie 23 zagranicznych 
studentów. Z roku na rok sytuacja 

wyglądała coraz lepiej. do 2010 roku 
do innych krajów z naszej uczelni 

wyjechało ponad 11 tys. osób: 
9182 studentów oraz 1680 pra-

cowników, czyli ponad 50 
razy więcej. 

sTaŻ za graNicą

praca na Malcie w  dziale hr firmy marketingowej, 
a może w portugalii dla specjalistów od transportu publicz-
nego? takie możliwości daje wyjazd na praktykę erasmusa. 

staże odbywają się w  zagranicznych instytucjach: fir-
mach, placówkach badawczych, muzeach, szpitalach czy 
organizacjach non-profit. praktyka powinna być związana 
z dziedziną, którą się studiuje. rekrutacja odbywa się w roku 
akademickim poprzedzającym wyjazd. tak samo jak w przy-
padku odbycia części studiów za granicą, jednym z ważniej-
szych kryteriów jest znajomość języka obcego. 

Zainteresowana osoba sama wyszukuje instytucję, 
w  której chciałaby odbyć staż. Musi ona znajdować się 
w  kraju uczestniczącym w  programie. następnie razem 
z  firmą przyjmującą oraz wydziałowym koordynatorem ds. 
praktyk, kandydat uzgadnia indywidualny program stażu 
oraz sposób jego monitorowania. kwalifikacją chętnych zaj-
muje się biuro współpracy z Zagranicą. staż powinien trwać 
co najmniej trzy miesiące. termin ustalany jest z koordynato-
rem. instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi 
wypłacać studentowi wynagrodzenie. 

pula do podziału

podczas wyjazdu na studia lub praktyki uczestnicy otrzy-
mują miesięczne stypendium. jego wysokość zależy od 
kraju, w którym znajduje się wybrana przez studenta uczel-
nia. kwoty ustalane są zazwyczaj w połowie czerwca. w roku 
2012/2013 wyniosły:

gRUPA STUDIA PRAKTYKI

dania, finlandia, 
francja, irlandia, islandia,
lichtenstein (tylko praktyki), 
norwegia, szwajcaria, 
szwecja, wielka brytania

400 € 480 €

Austria, belgia, cypr, grecja,  
hiszpania, holandia, luksem-
burg, Malta, niemcy, portugalia,  
słowenia, włochy

376 € 430 €

bułgaria, chorwacja, czechy,  
estonia, litwa, łotwa, rumunia, 
słowacja, turcja, węgry

284 € 380 €



nA włAsnyM 
podwórku 
PROgRAM MOST

– program Most przeznaczony jest dla osób, które 
lubią zmieniać miejsce zamieszkania, podróżować, pozna-
wać nowych ludzi – przyznają uczestnicy. to również okazja 
dla tych, którzy chcą rozwijać zainteresowania poza swoją 
uczelnią.

Most wzorowany jest na europejskim programie sty-
pendialnym erasmus. umożliwia spędzenie jednego bądź 
dwóch semestrów studiów na innej polskiej uczelni. istnieje 
również możliwość uczęszczania tylko na jeden przedmiot 
wykładany poza macierzystą jednostką. – czasami korzy-
stają z  tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych 
magisterskich, którzy zaliczyli już wszystkie przedmioty, 
mają nadwyżkę punktów ects i  ich wyjazd na inną uczel-
nię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magi-
sterskiej czy współpracy z  wykładowcą, który specjalizuje 
się w interesującej ich dziedzinie – mówi Marta jastrzębska, 
koordynator programu Most na uw.

uniwersytet warszawski jest jedną z najczęściej wybie-
ranych uczelni uczestniczących w  programie. w seme-
strze zimowym 2011/2012 na uw uczyło się 120 studentów 
z  innych szkół wyższych, z  naszej uczelni wyjechały wów-
czas 23 osoby.

dla mobilNych iNdywidualisTów
program daje możliwość stworzenia własnego planu 

zajęć. student razem z  prodziekanem ds. studenckich 
wydziału macierzystego, ustala listę przedmiotów obowiąz-
kowych do zaliczenia w danym roku akademickim. ponadto 
wybiera dodatkowe zajęcia, w  których chciałby uczest-
niczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Mogą to 
być dowolne przedmioty z  różnych semestrów studiów na 
danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. należy wybrać 
tyle przedmiotów, aby suma punktów wynosiła co najmniej 
30 ects w semestrze.

– jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowa-
nym w uczelni macierzystej, może obowiązkowe przedmioty 
uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć 
je w  trakcie programu Most – wyjaśnia Marta jastrzęb-
ska. jeżeli dostosowanie przedmiotów nie będzie moż-
liwe, to obowiązkowe zajęcia można zaliczyć po powrocie 
z wymiany.

Można również zdecydować się na studiowanie innego 
kierunku. trzeba jednak pamiętać, że wyjazd nie zwalnia 
z  zaliczenia obowiązkowych zajęć w  uczelni macierzystej. 
– wybór tego samego kierunku studiów nie przekreśla moż-
liwości rozwijania swoich zainteresowań. student psycho-

uniwersytety uczestniczące  
w programie mosT:

Adama Mickiewicza, w białymstoku, 
gdański, jagielloński, katolicki  
uniwersytet lubelski, kardynała stefana 
wyszyńskiego, kazimierza wielkiego, 
łódzki, Marii curie-skłodowskiej, 
Mikołaja kopernika, opolski, papieski 
jana pawła ii, rzeszowski, szczeciński, 

śląski, warmińsko-Mazurski, 
warszawski, wrocławski oraz 

Zielonogórski. 
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logii uw wyjeżdżający na kierunek psychologia na uj może 
wybrać dodatkowo przedmioty np. z pedagogiki czy socjo-
logii – zapewnia koordynator.

reguły gry
kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro uniwer-

syteckiej komisji Akredytacyjnej. student studiów i stop-
nia lub jednolitych studiów magisterskich może wziąć 
udział w  programie po ukończeniu ii semestru, student 
studiów ii stopnia – po ukończeniu i semestru. doktorant 
może wyjechać po i roku studiów. internetowa rekruta-
cja odbywa się poprzez stronę www.most.uka.uw.edu.pl. 
 
 
 
 
 
 

chęTNych więcej NiŻ miejsc
Mobilność studentów uw co roku wygląda inaczej. w 

2011 r. najwięcej studentów wyjechało z  wydziału poloni-
styki, wydziału prawa i  Administracji oraz wydziału filo-
zofii i socjologii. najczęściej wybieranymi przez studentów 
uczelniami zewnętrznymi są uniwersytety: jagielloński, wro-
cławski, im. Adama Mickiewicza w poznaniu oraz gdański.

– liczba chętnych na studia na kierunkach takich jak: 
prawo, psychologia, socjologia, politologia, kulturoznaw-
stwo na najbardziej popularnych uniwersytetach przewyż-
sza liczbę oferowanych miejsc – mówi Marta jastrzębska. 
– uniwersytecka komisja Akredytacyjna kwalifikując stu-
dentów, zmuszona jest przydzielić każdej uczelni biorącej 
udział w programie jedynie kilka miejsc na dany kierunek, 
na który przyjmowani są studenci z danej uczelni z najwyż-
szą średnią ocen z toku studiów – tłumaczy.

Czy wiesz, że  
w programie Most 

najchętniej uczestniczą 
studenci wydziału  

polonistyki uw? 
wśród studentów 
przyjeżdzających na 
naszą uczelnię na semestr 
lub rok z innych szkół 
wyższych, najpopularniejszy 
jest wydział prawa 
i Administracji.

jestem bardzo zadowolony 
z  wymiany. szczególnie 
podobała mi się możliwość 
wyboru dowolnych przed-
miotów oferowanych przez 
cały uniwersytet. ominąłem 
zagadnienia, które średnio 
mnie interesowały. wybie-
rałem zajęcia praktyczne – 
dzięki czemu poznałem m.in. 
mechanizmy funkcjonowania 
funduszy unijnych i nauczyłem 
się AutocAd’a

szukałem pomysłu, jak skoń-
czyć wpiA uw, a jednocześnie 
mieszkać w miejscu, w którym 
chciałbym zostać. Most to 
wspaniała idea mobilnego 
kształcenia

jan frankowski, 
absolwent ug, 

studiował przez rok 
geografię na uw

przemysław 
rogiński  

na 4. roku wpia 
uw wyjechał na 

rok na ug



studenci mogą ubiegać się o stypendium:
•	socjalne,
•	specjalne dla osób niepełnosprawnych,
•	 rektora dla najlepszych studentów,
•	ministra za wybitne osiągnięcia.

sTypeNdium socjalNe
przyznawane jest na wniosek studenta, który znajduje się 

w trudnej sytuacji materialnej. wysokość stypendium socjal-
nego jest uzależniona od dochodu i  wynosi 800 zł (kwota 
bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta. 
kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 100 
zł, a najwyższego nie może przekraczać 800 zł. progi te są 
ustalane co roku.

przykład: 

student, który mieszka w  akademiku lub wynajmowa-
nym mieszkaniu, może też otrzymywać stypendium socjalne, 
którego kwota jest wyższa. jest ono przeznaczone dla stu-
dentów studiów stacjonarnych, znajdujących się w  trudnej 
sytuacji materialnej, którzy nie byliby w  stanie dojeżdżać 
codziennie z  miejsca swojego stałego zamieszkania na 
uczelnię.

sTypeNdium dla osób 
NiepełNosprawNych
jest przyznawane na wniosek studenta, bez względu 

na dochód. wysokość tego stypendium uzależniona jest od 
stopnia niepełnosprawności osoby, która się o  nie ubiega. 
najniższe wynosi 150 zł, najwyższe 300 zł.

sTypeNdium reKTora
Może je otrzymać student, który uzyskał w poprzednim 

roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada zna-
czące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 
sportowe. stypendium rektora, wynoszące 500 zł, może 

otrzymać nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% liczby studen-
tów każdego roku i kierunku studiów.

sTypeNdium miNisTra 
za wybiTNe osiągNięcia
stypendium można otrzymać za ponadprzeciętne 

wyniki w  nauce lub sporcie. o jego przyznanie wnioskuje 
rada wydziału. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważane 
są m.in.: publikacje, dzieła artystyczne, praktyki, staże lub 
ukończone kursy nieobjęte programem nauczania. ubiega-
jący się o stypendium musi też mieć wysoką średnią ocen. 

stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może 
otrzymać student, który w  czasie studiów brał np. udział 
w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich.

ZAstrZyk finAnsowy
STYPENDIA SOCJAlNE, zA OSIągNIęCIA NAUKOWE I SPORTOWE

– =

800 zł 
Kwota 

bazowa 

500 zł 
dochód netto

na członka
rodziny 

300 zł 
wysokość 

stypendium 
socjalnego

stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnospraw-
nych oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne, 
które znajdują się na każdym wydziale. wnioski o sty-
pendia rektora rozpatruje odwoławcza komisja sty-
pendialna. stypendia przyznawane są na 10 miesięcy. 

studenci mogą równocześnie dostawać stypendium 
rektora oraz ministra. otrzymanie tych stypendiów nie 
wyklucza też możliwości uzyskania świadczeń pomocy 
materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium 
przyznawanego przez organy samorządu terytorial-
nego, a  także dofinansowania z  funduszy struktural-
nych unii europejskiej.

Zapomoga
Z funduszu pomocy materialnej, z którego przyznawane 
są stypendia, można otrzymać też zapomogę. – Może 
się o  nią ubiegać student, który z  przyczyn losowych 
przejściowo znalazł się w  trudnej sytuacji materialnej 
– mówi ewa kośka z biura spraw studenckich. jest to 
doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana 
na wniosek studenta. wniosek składa się do komisji 
stypendialnej wydziału lub jednostki administracyjnej, 
w której student się uczy. kwota zapomogi nie może być 
wyższa niż 5,5 tys. zł.18.studiA



wyrównywanie szans w dostępie do nauki – to dewiza, 
którą kieruje się uw w  podejściu do osób niepełnospraw-
nych. uczelnia traktuje wszystkich studentów tak samo – 
od osób niepełnosprawnych wymaga się na egzaminach 
identycznej wiedzy i  umiejętności. dzięki temu mają one 
pewność, że ich dyplomy mają taką samą wartość, jak ich 
kolegów.

uw skupia się na likwidowaniu barier architektonicz-
nych, technicznych oraz społecznych, by niepełnospraw-
ność nie przeszkadzała młodym ludziom w  zdobyciu 
wykształcenia. Aby każdy mógł w  równym stopniu wyko-
rzystać lata spędzone na uczelni: wyjechać na stypendium 
zagraniczne, zapisać się do koła naukowego, brać udział 
w życiu studenckim.

bez barier
większość uniwersyteckich budynków została przysto-

sowana dla osób niepełnosprawnych, o  ich potrzebach 
uczelnia pamięta także przy każdej nowej inwestycji. stara-
nia uw dostrzegło stowarzyszenie przyjaciół integracji oraz 
urząd m.st. warszawy, przyznając uniwersytetowi nagrodę 
specjalną w  konkursie architektonicznym „warszawa bez 
barier” za całokształt działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych. 

od wielu lat działa na uw biuro ds. osób niepełno-
sprawnych, z  jego usług korzystają wszyscy: kandydaci, 
studenci, absolwenci oraz pracownicy. wachlarz pomocy, 
na którą liczyć może osoba niepełnosprawna na uw, jest 
bardzo szeroki. obecnie z usług biura korzysta tysiąc stu-
dentów. 

Kandydaci niepełnosprawni:
•	mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z  ich 

zainteresowaniami, uczelnia nie wprowadza żadnych 
ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia kandydata;

•	przechodzą taką samą procedurę rekrutacyjną, jak 
inni kandydaci na studia;

•	 jeśli wybrali kierunek, na którym obowiązuje dodat-
kowy egzamin, mogą liczyć na odpowiednie dostoso-

wanie jego formy, np. egzamin pisemny zostanie dla 
osoby niewidomej przygotowany w języku brajla, egza-
min ustny w przypadku osoby niesłyszącej odbędzie się 
z udziałem tłumacza języka migowego;

•	mogą skorzystać z  bezpłatnych kursów komputero-
wych (podstawowych umiejętności komputerowych, 
zaawansowanego korzystania z  zasobów internetu, 
obsługi Ms powerpoint, Ms excel, Ms word).

studenci niepełnosprawni mogą m.in.:
•	otrzymać w  akademiku pokój dostosowany do ich 

potrzeb;
•	ubiegać się o specjalne stypendium;
•	korzystać z transportu uniwersyteckiego, pomocy asy-

stentów transportowych, zajęć z instruktorem orientacji 
przestrzennej;

•	uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego na 
pływalni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, lek-
toratach realizowanych indywidualnie lub w  małych 
grupach;

•	korzystać na zajęciach z usług tłumaczy języka migo-
wego;

•	korzystać z  dostosowanych do ich potrzeb pracowni 
komputerowych (m.in. centrum komputerowego dla 
osób niepełnosprawnych);

•	korzystać z zasobów Akademickiej biblioteki cyfrowej 
(www.abc.uw.edu.pl), udostępniającej zaadaptowane 
do potrzeb osób niewidomych książki, czasopisma 
i  inne materiały dydaktyczne oraz usług biblioteki 
książki cyfrowej, która przygotowuje materiały w  for-
mach dostępnych dla osób niepełnosprawnych (np. 
w brajlu lub w wersji audio);

•	wypożyczyć notebooki, notesy brajlowskie, programy 
udźwiękawiające i  powiększające tekst, przenośne 
skanery, systemy wspomagające słyszenie;

•	korzystać z  konsultacji psychologa oraz lekarza psy-
chiatry.

szczegółowe informacje: www.bon.uw.edu.pl

uniwersytet równych sZAns
STUDENCI NIEPEłNOSPRAWNI NA UW



na uniwersytecie można uczyć się aż 41 języków obcych. 
nie tylko popularnych, takich jak angielski czy niemiecki, 
ale także bardziej egzotycznych: arabskiego, hindi czy per-
skiego. uczestnicząc w  lektoratach, można też opanować 
polski język migowy.

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wie-
czorowych otrzymują 240 godzin (tzw. żetonów) lektoratów 
do wykorzystania podczas studiów na uniwersytecie. na stu-
diach niestacjonarnych zaocznych liczba godzin jest okre-
ślana przez poszczególne wydziały.

języków można uczyć się na sześciu poziomach zaawan-
sowania: od początkującego A1 do c2 – dla osób bardzo 
zaawansowanych. – w przypadku języków rzadkich nauka 
kończy się zwykle na poziomie b1 lub b2 – wyjaśnia jolanta 
urbanikowa, pełnomocnik rektora uw ds. realizacji procesu 
bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych.

jest wiele możliwości nauki. Można wybrać kursy:
•	 tradycyjne, trwające 60 lub 30 godzin w semestrze,
•	w całości prowadzone on-line,
•	mieszane i półinternetowe.

w tej chwili dostępne przez internet są lektoraty angiel-
skiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, niemiec-
kiego oraz rosyjskiego, ale oferta kursów on-line będzie 
systematycznie poszerzana.

przed zakończeniem trzeciego roku studiów należy 
zdać egzamin certyfikacyjny na poziomie co najmniej b2 lub 
przedstawić certyfikat instytucji zewnętrznej, wymienionej 
w  odpowiednim zarządzeniu rektora. honorowane są cer-
tyfikaty z 12 języków: angielskiego, fińskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, katalońskiego, niemieckiego, niderlandz-
kiego, norweskiego, portugalskiego, rosyjskiego, węgier-
skiego i włoskiego.

Zapisy na lektoraty odbywają się przez system usos: 
www.rejestracja.usos.uw.edu.pl. osoby rejestrujące się 
po raz pierwszy na zajęcia z  języków: angielskiego, fran-
cuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i  wło-
skiego muszą rozwiązać test poziomujący. – Zdecydowana 
większość studentów nie jest świadoma swego poziomu 
zaawansowania. testy on-line pełnią rolę diagnostyczną 
i umożliwiają rejestrację do grupy o odpowiednim poziomie 
zaawansowania – mówi jolanta urbanikowa. – stanowią 
one pomoc dla studentów w podjęciu odpowiedniej decyzji 
– dodaje.

Angielski 
cZy suAhili?

JęzYKI (NIE)ObCE NA UW

AlbAński,  
Angielski,  
ArAbski, 
AZerski, 
bułgArski, 
chiński, 
chorwAcki, 
cZeski,  
duński,  
fiński, 
frAncuski, 
grecki, 
gruZiński, 
hebrAjski, 
hindi, 
hisZpAński, 
indoneZyjski, 
jApoński, 
kAZAchski, 
koreAński, 
litewski, 
łotewski, 
niderlAndZki, 
nieMiecki, 
norweski, 
orMiAński, 
perski,  
polski jęZyk 
Migowy,  
polski jAko 
j. obcy, 
portugAlski, 
rosyjski, 
ruMuński, 
serbski, 
słowAcki, 
suAhili, 
sZwedZki, 
turecki, 
ukrAiński, 
węgierski, 
wietnAMski, 
włoski.

w roku  
akademickim 
2012/2013 studenci 
mieli do wyboru  

41 języków
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studenci uw mają na swoim koncie wynalazki, zwycię-
skie konkursy i unikalne badania. rywalizują z najlepszymi 
w świecie.

studentka wydziału fizyki skonstruowała jeden z pierw-
szych w  polsce superrozdzielczych mikroskopów, zespół 
z wydziału Matematyki, informatyki i Mechaniki zdobył tytuł 
wicemistrza świata w  programowaniu, a  najzdolniejsi stu-
denci w kraju dostali pracę na uw.

superdoKładNy miKrosKop
joanna oracz skonstruowała, podczas przygotowywa-

nia pracy magisterskiej, superrozdzielczy konfokalny mikro-
skop typu sted, wykorzystujący metodę wygaszania emisją 
wymuszoną (stimulated emission depletion).

Mikroskopy optyczne są wykorzystywane w  badaniach 
z  zakresu optyki i  przy analizie próbek biologicznych. do 
lat 90. sądzono, że obiekty obserwowane przy użyciu mikro-
skopii optycznej nie mogą być mniejsze niż 200 nanometrów 
(miliardowych części metra).

rozdzielczość, którą udało się uzyskać studentce to ok. 
100 nanometrów. Za cel stawia sobie zejście do 60 nm. − 
Zaletą naszego mikroskopu jest możliwość kontrolowania 
wszystkich parametrów i badania fizyki zachodzących zja-
wisk optycznych – mówi młoda badaczka.

joanna oracz była jedną z laureatek i konkursu „dziew-
czyny przyszłości. śladami Marii skłodowskiej-curie”, 
organizowanego przez Ministerstwo nauki i  szkolnictwa 
wyższego oraz redakcję miesięcznika „elle”. dziś jest dok-
torantką w  laboratorium procesów ultraszybkich instytutu 
fizyki doświadczalnej uw.

warsaw eagles
tak nazywa się drużyna programistów z uw, która w maju 

2012 r. zdobyła złoty medal na Akademickich Mistrzostwach 
świata w programowaniu Zespołowym (AcM icpc). to naj-

starszy, największy i najbardziej prestiżowy konkurs progra-
mistyczny. finały zorganizowane zostały 36. raz. w  2012 r. 
pierwszy raz odbyły się w polsce, na uw.

podczas turnieju 112 drużyn rozwiązywało 12 zadań 
przedstawionych w  formie historyjki. należało ułożyć 
algorytm i  zaprogramować go w  jednym z  języków: c, 
c++ lub java.

konkurencję zwyciężyła drużyna z narodowego uniwer-
sytetu badawczego technologii informacyjnych, Mechaniki 
i  optyki z  sankt petersburga. studenci uw – tomasz kul-
czyński, jakub pachocki i  wojciech śmietanka – podobnie 
jak rosjanie, rozwiązali dziewięć zadań, ale w  dłuższym 
czasie. przyznano cztery złote medale.

NajzdolNiejsi zapracowaNi
setka najzdolniejszych polskich studentów została 

nagrodzona w  pierwszym konkursie „diamentowy grant”. 
wyróżnieni są związani z  35 polskimi instytucjami nauko-
wymi. każdy student otrzymał dofinansowanie w wysokości 
co najmniej 2,5 tys. zł na miesiąc i do 200 tys. zł na badania.

Aż 21 laureatów studiuje na uw. prof. Marcin pałys, 
rektor uw, zaproponował studentom uniwersytetu pracę na 
czas trwania grantu.

drugi pod względem liczby przyznanych stypendiów 
był uniwersytet jagielloński, a trzeci uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w poznaniu. nagrodę finansuje Mnisw.

120 procent  
norMy

WYbRANE SUKCESY NASzYCh STUDENTóW



Życie uniwersyteckie koncentruje się wokół trzech 
kampusów: głównego, na ochocie i służewcu.

w samej tylko warszawie uniwersytet ma ok. 120 
budynków. na terenie kampusu głównego, który 
mieści się przy krakowskim przedmieściu, i  w  jego 
okolicach, znajdują się wydziały, które prowadzą 
badania i  kształcą studentów na kierunkach  huma-
nistycznych i  społecznych. tu urzędują także władze 
uniwersyteckie. w pobliżu kampusu siedzibę mają 
wydziały: dziennikarstwa i nauk politycznych, filozofii 
i socjologii, nauk ekonomicznych, neofilologii, psycho-
logii, stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji.

niedaleko krakowskiego przedmieścia mieści się 
biblioteka uniwersytecka w warszawie, znana wszyst-
kim jako buw. to tutaj znajduje się największy księ-
gozbiór uniwersytecki. dziennie przychodzi tu ponad 
trzy tysiące osób. teren biblioteki to również świetne 
miejsce do wypoczynku. Znajduje się tu jeden z  naj-
większych i  najpiękniejszych ogrodów dachowych 
w europie. naprzeciwko biblioteki, przy ul. dobrej 55, 
znajduje się jeden z  najnowszych uniwersyteckich 
gmachów – budynek wydziałów: lingwistyki stosowa-
nej i neofilologii.

na kampusie ochota, między ulicami żwirki 
i wigury, wawelską, grójecką oraz banacha dobiega 
końca budowa trzech nowych budynków, z których od 
października korzystać będą studenci i  pracownicy 
zajmujący się naukami ścisłymi. swoje siedziby na 
ochocie mają wydziały: biologii, chemii, fizyki, geolo-
gii, Matematyki, informatyki i Mechaniki, a także cen-
trum sportu i rekreacji.

w połowie drogi między kampusem głównym 
a  ochotą, przy ul. Mokotowskiej, mieści się wydział 
pedagogiczny. na służewcu siedzibę ma wydział 
Zarządzania i  kilka jednostek wydziału lingwistyki 
stosowanej.

jAk się 
nie Zgubić?
TRzY KAMPUSY UW MApkA kAMpusu głównego
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1 Pałac Kazimierzowski
kiedyś rezydencja królów i  siedziba szkoły 
rycerskiej. dziś urzędują tu władze uniwersy-
tetu. tu znajduje się też większość biur uniwer-
syteckich.

2 Pawilon mineralogiczny
swoją siedzibę ma tu wydział polonistyki. sąsia-
duje z nim uczelniana stołówka (4). po przeciw-
nej stronie pałacu mieści się bliźniaczy budynek 
pokuratorski (3), w którym znajdują się m.in. sale 
wydziału dziennikarstwa i  nauk politycznych 
oraz dziekanaty wydziału prawa i Administracji.

5 Auditorium Maximum
w tym budynku znajduje się największa aula 
na uniwersytecie, która może pomieścić ponad 
1000 osób.

6 budynek Poseminaryjny
Zwany też collegium iuridicum i, tutaj swoją sie-
dzibę ma wydział prawa i Administracji.

7 Dawna biblioteka
w budynku znajdował się kiedyś główny 
księgozbiór akademicki. obecnie miesz-
czą się tu sale wykładowe i  reprezenta-
cyjna aula.

8 budynek Porektorski
to tu w  latach 1817-27 mieszkał wraz 
z  rodziną fryderyk chopin. obecnie ma 
tu swoją siedzibę wydział orientalistyczny 
oraz instytut historii sztuki.

9 Szkoła główna
Znajduje się w niej instytut Archeologii.

11 Dom Kupców
swoją siedzibę mają tu m.in. instytut ita-
lianistyki oraz instytut studiów iberyjskich 
i iberoamerykańskich. 

12 budynek Audytoryjny
tutaj mieściła się kiedyś szkoła sztuk pięk-
nych. później budynek wykorzystywany był 
przez warszawski uniwersytet Medyczny. 
gdy zakończy się jego renowacja, swoją 
siedzibę będzie miał tu wydział dzienni-
karstwa i nauk politycznych.

13 Szkoła Języków Obcych
jest jedną z  jednostek uniwersyteckich, 
które prowadzą lektoraty języków obcych.

14 budynek Pomuzealny
na początku zwany pawilonem sztuk pięk-
nych. dzisiaj jest siedzibą wydziału histo-
rycznego.

16 Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
swoją siedzibę mają tu instytut Muzyko-
logii, centrum języka i  kultury polskiej 
„polonicum”, studium europy wschodniej 
i Muzeum uw.

17 Pałac Czetwertyńskich-Uruskich
w tym budynku stanisław August dowie-
dział się, że został wybrany królem. obec-
nie znajduje się tu wydział geografii 
i studiów regionalnych.

18 Szpital św. Rocha
w budynku znajduje się instytut kultury 
polskiej, organizacje studenckie, księgar-
nia oraz przychodnia.

Czy wiesz, że  
w ostatnich latach na 

kampusie głównym 
uniwersytetu powstały dwa 

nowe budynki?

jednym z nich jest 
biblioteka wydziału 
prawa i Administracji (10), 
drugim budynek wydziału 
historycznego (15). oba 
gmachy doskonale wpisały 
się w zabytkową  
przestrzeń. 



dobra połowa 
naprzeciwko biblioteki uniwersyteckiej, przy ul. dobrej 

55, stoi już nowa siedziba wydziałów neofilologii i lingwistyki 
stosowanej. to dopiero pierwszy etap budowy. po znalezie-
niu sponsora dobudowana zostanie kolejna część.

na zewnątrz – ciekawa elewacja, w  środku – ponad 
60 sal wykładowych, pracownie językowe, komputerowe, 
sale konferencyjne oraz intensywne kolory, które poma-
gają osobom słabowidzącym w  orientacji w  terenie. na 
dachu – ogród, z  którego widać stadion narodowy. jest 
też otwarty dziedziniec w stylu germańskim. A za kilka lat 
odpoczywać pod gołym niebem można będzie też w ogro-
dach słowiańskim, francuskim, śródziemnomorskim oraz 
angielskim. w przyszłości pracować i studiować będzie tu 
ok. 12 tys. osób.

NowoczesNa ochoTa
na ochocie powstają trzy budynki, z  których stu-

denci i  pracownicy będą mogli korzystać od paździer-
nika 2013 roku.

centrum nauk biologiczno-chemicznych, gdzie będą 
prowadzone m.in. badania monitoringu i  prognozowania 
zagrożeń środowiska, stoi już między wydziałami biologii 
i chemii oraz pawilonem radiochemii. po przeprowadzkach 
laboratoriów, umeblowaniu i  wyposażeniu, budynek miał 
swoje wielkie otwarcie w marcu 2013 roku. w późniejszych 
latach do stojącego już gmachu dobudowana będzie druga 

część. wtedy stary pawilon radiochemii zostanie wyburzony. 
otwarcie kolejnych dwóch gmachów już w  paździer-

niku. pierwszy z nich to wydział fizyki, gdzie będą prowa-
dzone programy edukacyjno-badawcze w  zakresie fizyki 
i  nauk pokrewnych. drugim jest centrum nowych techno-
logii. w  ośrodku naukowcy zajmować się będą głównie 
zastosowaniem nowoczesnych technologii w  medycynie, 
monitoringu i  ochronie środowiska, e-gospodarce czy kry-
minalistyce.

w planach jest również budowa nowej siedziby wydziału 
psychologii. stary budynek znajduje się teraz w  okolicach 
centrum przy ul. stawki 5/7, ale w przyszłości przeniesie się 
na ochotę.

więcej przesTrzeNi 
studenci wydziału dziennikarstwa i  nauk politycznych 

są jedną z najliczniejszych grup na uniwersytecie warszaw-
skim. niedługo powierzchnia, którą zajmują, zwiększy się 
czterokrotnie. to dlatego, że wybudowany zostanie nowy 
gmach dydaktyczny, a dwa inne budynki będą wyremonto-
wane. 

pierwszy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie 
ten, który dopiero ma powstać między ulicami: bednarską, 
wybrzeże kościuszkowskie, dobrą oraz nowym Zjazdem. 
będą z  niego korzystać studenci wszystkich wydziałowych 
instytutów.

na tym terenie znajdują się też dawne łaźnie teodozji 

nowe 
inwestycje
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Majewskiej, które po odnowieniu przejmie instytut dzienni-
karstwa. oprócz sal wykładowych i  ćwiczeniowych, będą 
tam studia radiowe i telewizyjne oraz redakcja uniwersytec-
kiej telewizji internetowej.

kolejną dużą inwestycją będzie rewitalizacja gmachu 
Audytoryjnego, znajdującego się na kampusie głównym. 
po opuszczeniu budynku przez warszawski uniwersytet 
Medyczny, rozpocznie się tam remont generalny. Znajdą się 
tu m.in. biblioteka z czytelnią naukową, audytorium miesz-
czące 150 osób, sale konferencyjne i  seminaryjne, wydzia-
łowe wydawnictwo i  archiwum. rewitalizacja zakończy się 
najwcześniej na przełomie 2014 i 2015 roku.

ceNTrum w górach
ośrodki uniwersyteckie powstają też na terenach odleg-

łych od warszawy. w górach świętokrzyskich, w otoczeniu 
rezerwatu przyrody, wybudowana zostanie wielofunkcyjna 
baza naukowa. Z europejskiego centrum edukacji geolo-
gicznej w chęcinach będą mogli korzystać studenci krajo-
wych i  europejskich wydziałów geologicznych oraz innych 
kierunków przyrodniczych. będą tam prowadzone zajęcia 
dydaktyczne i terenowe, kursy geologii podstawowej i histo-
rycznej czy hydrologii. obok ośrodka powstanie także lapi-
darium z okazami skał z gór świętokrzyskich oraz szklarnia 
ze skamieniałościami. 

muzeum celTów
na południu polski, w tym samym regionie kraju, powsta-

nie centrum edukacji Archeologicznej „Archeoceltica”, 
gdzie studenci archeologii będą uczestniczyć w praktykach 
terenowych oraz muzealniczych. inwestycja wybudowana 
zostanie na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodo-
wego w chrobrzu.

naukowcy z  instytutu Archeologii uw od lat prowadzą 
wykopaliska w województwie świętokrzyskim. odkryli, że na 
obszarze pobliskiej gminy zamieszkiwała kiedyś jedna z naj-
większych społeczności celtyckich na terenie południowej 
polski. w centrum prezentowane będą wyniki prowadzo-
nych badań. „Archeoceltica" będzie też służyć jako ośrodek 
kulturalny, z  którego korzystać będą mogli miejscowi oraz 
turyści.

za miedzą
Może nie za miedzą, a za górami i lasami, bo na jednym 

z ukraińskich szczytów, na górze pop iwan przywracane do 
życia jest dawne obserwatorium Astronomiczno-Meteoro-
logiczne. góra znajduje się na terenie karpackiego parku 

narodowego. we współpracy z  parkiem będą tam prowa-
dzone badania roślinności karpackiej, rozwoju ekologii, 
praktyki z botaniki, biologii czy geologii. po stacjach mete-
orologicznych alpejskich, będzie to druga tego typu jed-
nostka w  tej części europy. w budynku przypominającym 
średniowieczny zamek znajdować się też będzie schronisko.

odbudowa rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku, 
a otwarcie przewidywane jest na 2015 rok. w projekt oprócz 
uw zaangażowany jest przykarpacki uniwersytet w iwano-
frankiwsku.

Czy wiesz, że  
cyfrę 5 można uznać za 

symboliczną  
dla budynku wydziałów 

lingwistycznych? dwie piątki są w adresie, 
bo gmach znajduje się 
przy ulicy dobrej 55. 
gdy zakończy się drugi 
etap budowy, można 
będzie korzystać z pięciu 
ogrodów. następna piątka 
to kolory we wnętrzach: 
biały, beżowy, szary, żółty 
i czerwony.



Z cZyM do kogo?
PRzEWODNIK PO UNIWERSYTECKICh bIURACh

na terenie kampusu głównego działa wiele biur uniwer-
syteckich. każde z  nich specjalizuje się w  innych zagad-
nieniach, dlatego warto wiedzieć, do którego zgłosić się 
z konkretnym problemem.

biuro ds. reKruTacji
bez wątpienia najważniejsze biuro dla każdego, kto myśli 

o studiowaniu na uw. jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się 
sprawami związanymi z rekrutacją. pracownicy biura obsłu-
gują system internetowej rejestracji kandydatów: www.irk.
uw.edu.pl, starają się też rozwiązać wszelkie problemy kan-
dydatów (również zagranicznych) związane z tym procesem.

krakowskie przedmieście 26/28
pałac kazimierzowski, pok. 4

www.rekrutacja.uw.edu.pl

biuro spraw sTudeNcKich
Zajmuje się m.in. obsługą toku studiów studentów pol-

skich i zagranicznych oraz wszelkimi sprawami socjalnymi, 
w  tym pomocą materialną i przyznawaniem miejsc w aka-
demikach. na stronie internetowej biura można znaleźć np. 
regulamin studiów na uw, kalendarz akademicki, wykaz 
opłat za studia, wzory pism administracyjnych, spis kie-
runków i poziomów kształcenia na uniwersytecie. do jed-
nostki tej należy się zgłosić wtedy, gdy chcemy założyć koło 
naukowe lub artystyczne.

krakowskie przedmieście 26/28
pałac kazimierzowski, pokoje 20 a/b/c, 21, 31

www.bss.uw.edu.pl

biuro Karier
pomaga studentom oraz absolwentom uczelni w znale-

zieniu pracy zgodnej z ich kwalifikacjami i aspiracjami. orga-
nizuje liczne warsztaty, podczas których można dowiedzieć 
się tego, jak przygotować cV i list motywacyjny oraz dobrze 
zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

krakowskie przedmieście 26/28
oficyna potockich, kl. e

www.biurokarier.uw.edu.pl

biuro ds. osób NiepełNosprawNych
działania biura przyczyniają się do wyrównywania szans 

osób niepełnosprawnych na uczelni.

krakowskie przedmieście 26/28
pałac kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne

www.bon.uw.edu.pl

biuro współpracy z zagraNicą
Zajmuje się m.in. sprawami wymiany studenckiej. każdy, 

kto myśli o  stypendium erasmusa, wcześniej czy później 
będzie musiał tu zajrzeć. częstymi gośćmi są tu także stu-
denci z zagranicy, którzy przejeżdżają na uw na semestr lub 
rok, bo bwZ znajduje im miejsca w akademikach, zajmuje 
się ubezpieczeniami czy sprawami wizowymi.

krakowskie przedmieście 26/28
pałac kazimierzowski, pok. 22, 24, 28

www.bwz.uw.edu.pl
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żwirek cZy MuchoMorek?
DOMY STUDENCKIE

podAno do stołu 
STOłóWKA 

kilkA w jednyM
ElEKTRONICzNA lEgITYMACJA STUDENCKA

co łączy Muńka staszczyka, romana gutka i  ernesta 
brylla? odpowiedź jest prosta – rockman, twórca warszaw-
skiego festiwalu filmowego oraz poeta i dyplomata w trak-
cie studiów na uniwersytecie mieszkali w domu studenckim.

o miejsce w akademiku mogą się starać przede wszyst-
kim osoby, które pochodzą z  miejscowości oddalonych od 
warszawy i są w trudnej sytuacji materialnej. w przypadku 
wolnych miejsc o przydział mogą ubiegać się pozostali stu-
denci. uw oferuje ponad 2.800 miejsc w  sześciu domach 
studenta.

ceny miesięcznego pobytu w akademikach należących 
do uw wahają się od 290 zł do 560 zł od osoby i zależą od 
rodzaju pokoju. w domach studenckich istnieje możliwość 
korzystania z internetu oraz pokoi „cichej nauki”. w budyn-
kach znajdują się również pralnie, kuchnie, sale telewizyjne 
oraz do gry w  ping-ponga. w trosce o  bezpieczeństwo 
mieszkańców do prawie wszystkich akademików wchodzi 
się przy pomocy kart magnetycznych.

Z myślą o studentach, którzy mają problemy z porusza-
niem się w większości akademików zamontowano podjazdy, 
poszerzono drzwi, a  w łazienkach i  kuchniach zamonto-

wano mechanizmy, dzięki którym osoby niepełnosprawne 
bez trudu mogą korzystać z  tych pomieszczeń. w 2009 r. 
w konkursie „warszawa bez barier” doceniono rozwiązania 
architektoniczne zastosowane na rzecz niepełnosprawnych 
w domu studenta nr 4. jury konkursu przyznało uw nagrodę 
główną. szczegółowe informacje na temat zasad przyzna-
wania miejsc w  akademikach uw znajdują się na stronie 
biura spraw studenckich: www.bss.uw.edu.pl.

•	dom studenta nr 1 „Muchomorek”, 
ul. żwirki i wigury 97/99

•	dom studenta nr 2 „żwirek”, 
ul. żwirki i wigury 95/97

•	dom studenta nr 3 „kic”, 
ul. kickiego 9 i 12

•	dom studenta nr 4 „Zamenhof”, 
ul. l. Zamenhofa 10 a

•	dom studenta nr 5 „smyczkowa”, 
ul. smyczkowa 5/7

•	dom studenta nr 6 „radomska”, 
ul. radomska 11

stołówka uniwersytetu warszawskiego działa od paź-
dziernika do czerwca. prowadzi żywienie abonamentowe 
i  barowe. posiłki można zjeść na miejscu lub zabrać na 
wynos. lokal znajduje się przy ul. oboźnej, obok budynku 

wydziału polonistyki. Za jeden obiad abonamentowy stu-
denci, emeryci i renciści uw płacą tu 9,50 zł, a pracownicy 
– 10,50 zł. skierowania na obiady abonamentowe wydaje 
biuro spraw socjalnych.

każdy student uw, tuż po złożeniu ślubowania, otrzy-
muje elektroniczną legitymację studencką. els jest wielko-
ści karty płatniczej, warto mieć ją zawsze przy sobie, bo ma 
wiele przydatnych funkcji. jest dokumentem poświadczają-
cym status studenta i kartą biblioteczną, upoważnia studen-
tów do rabatów, można na niej kodować bilety komunikacji 
miejskiej oraz opłaty parkingowe. legitymacja studencka 

uprawnia też do ulg przy zakupie biletów transportu publicz-
nego – 49%, 50% lub 51%.

Za wydanie karty pobierana jest jednorazowa opłata, 
która wynosi w tej chwili 17 zł. ważność legitymacji przedłuża 
się po zaliczeniu każdego semestru studiów w sekretariacie 
swojej jednostki. po semestrze zimowym trzeba zrobić to do 
31 marca, a po letnim do 31 października.



receptA nA probleMy
STUDENCKIE PORADNIE

 
na uniwersytecie studiuje blisko 52 tys. osób i pracuje ponad 6 tys. spotykają się tu ludzie o różnych poglądach, tempe-

ramentach i w różnym wieku. w tak dużej i różnorodnej społeczności czasem pojawiają się problemy. na uczelni działa wiele 
poradni, które pomagają je rozwiązywać. 

ombudsmaN
czyli rzeczniczka akademicka, która pomaga studen-

tom i pracownikom. jakimi sprawami się zajmuje? – to pro-
blemy różnego kalibru. i bardzo drobne, i  skomplikowane, 
dotyczące złożonych relacji interpersonalnych, które rzu-
tują na funkcjonowanie grupy osób – mówi Anna cybulko, 
ombudsman.

studenci zgłaszają się do niej z prośbą o pomoc w spra-
wie źle naliczonych stypendiów albo o  próbę rozwiązania 
konfliktu z innym studentem czy wykładowcą.

ul. dobra 68/70, budynek w ogrodach buw, pok.5
tel. (22) 55 27 214

ombudsman@uw.edu.pl
www.ombudsman.uw.edu.pl

aKademicKa poradNia prawNa
to nie tylko pomoc dla studentów uczelni warszaw-

skich, ale również możliwość zdobycia doświadczenia 
w pracy doradczej dla studentów wydziału prawa i Admi-
nistracji uw. – każda sprawa to nowe zagadnienie, inny 
problem, a przede wszystkim osoba, której można udzielić 
pomocy prawnej – mówi katarzyna chmielewska, młodszy 
doradca App.

w poradni pracują studenci ostatnich lat i  absolwenci 
oraz doktoranci, którzy mają duże doświadczenie w prowa-
dzeniu konsultacji. porady, których udzielają dotyczą spraw 
studenckich oraz prawa: spadkowego, rodzinnego, pracy, 
cywilnego, administracyjnego. 

– porada jest sporządzana w ciągu tygodnia, maksymal-
nie dwóch, w zależności od stopnia jej zawiłości – wyjaśnia 
Agnieszka popławska, dyrektor App.

krakowskie przedmieście 24, p. 109
tel. (22) 26 49 99 

poradnia@vislegis.pl
www.poradnia.vislegis.pl

KliNiKa prawa
to studencki ośrodek pomocy prawnej działający przy 

wydziale prawa i Administracji. Misja kliniki brzmi: „kształ-
cić się i  pomagać”. kształcić, ponieważ ośrodek stwarza 
okazję dla studentów wpiA do zdobycia doświadczenia, 
a pomagać, bo świadczy bezpłatne porady „dla wszystkich 
tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy 
prawnego” – piszą pracownicy kliniki.

kp prowadzi sekcje prawa medycznego, cywilnego, 
pracy i karnego, sądownictwa międzynarodowego, a także 
ds. osób osadzonych, uchodźców, redukcji szkód, pomocy 
bezdomnym. 

studenci, którzy chcą działać w  klinice, muszą przejść 
obowiązkowe roczne szkolenie. w jego trakcje odbywają się 
zajęcia psychologiczne i praktyczne, seminaria oraz dyżury.

collegium iuridicum i (p. 105)
krakowskie przedmieście 26/28 

tel. (22) 55 20 811
klinika@wpia.uw.edu.pl

www.klinika.wpia.uw.edu.pl

ceNTrum rozwiązywaNia sporów 
i KoNfliKTów
na wydziale prawa i Administracji  działa również 

centrum wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polu-
bowne metody rozwiązywania sporów. centrum udziela 
bezpłatnych porad wszystkim członkom społeczności 
akademickiej, pomagając rozwiązywać spory pracowni-
cze, między studentami czy konflikty między studentami 
a administracją.

collegium iuridicum ii
ul. lipowa 4, p. 3.5

tel. (22) 552 59 23 oraz 826 91 98
mediacje@uw.edu.pl

www.mediacje.wpia.uw.edu.pl
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psycholog i psychiaTra
w trakcie roku akademickiego w  biurze ds. osób nie-

pełnosprawnych odbywają się dyżury psychologów i  leka-
rza psychiatry. Z ich porad może skorzystać każdy student 
warszawskiej uczelni. – pacjenci zgłaszają się, kiedy czują 
potrzebę omówienia z  psychologiem swojej sytuacji powo-
dującej dyskomfort w sferze emocjonalnej, funkcjonowania 
społecznego, samooceny czy motywacji do nauki – mówi 
Anna szymańska, zastępca kierownika bon.

najczęściej są to zaburzenia nastroju, np. depresyjne, 
lękowe takie jak: fobia społeczna, obciążenia psychiczne 
wynikające z  sytuacji życiowej, kłopoty osobowościowe, 
schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne.

– po wstępnym rozpoznaniu problemu wskazujemy opty-
malną formułę wsparcia, np. konsultację psychiatryczną 
czy terapię psychologiczną w  zewnętrznym ośrodku. psy-
cholog pomaga studentowi nazwać problemy wymagające 
dalszego wsparcia, czasem stara się również wypracować 
motywację do dalszej pracy – wyjaśnia Anna szymańska. 

na konsultację psychologiczną czeka się około tygodnia, 
na spotkanie z psychiatrą do dwóch. 

krakowskie przedmieście 26/28
pałac kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne

tel. (22) 55 24 222
bon@uw.edu.pl

www.bon.uw.edu.pl

aKademicKi ośrodeK psychoTerapii,
wydział psychologii uw
bezpłatna psychoterapia dla studentów uczelni war-

szawskich – to pomoc dla tych, którzy nie radzą sobie ze 
stresem, trudno im przezwyciężyć własne słabości, takie 
jak nieśmiałość, problemy ze skupieniem uwagi czy kontak-
tami interpersonalnymi. w poradni pracują psychologowie 
z  wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną. podczas sesji 
ze studentami w spotkaniach uczestniczą najczęściej dwaj 
koterapeuci, czyli studenci ostatniego roku psychologii ze 
specjalności psychoterapia. każda zgłaszająca się osoba 
zapraszana jest na wstępną konsultację, podczas której 
omawiany jest cel ewentualnych spotkań oraz sposoby pro-
wadzenia psychoterapii.

ul. smyczkowa 11a
tel. (22) 853 76 72

pracowNia zaburzeń rodziNy

pracownia wydziału psychologii proponuje bezpłatne 
konsultacje i  psychoterapię małżeństw, par i  rodzin. pro-
wadzone przez doświadczonych psychologów oraz zespół 
stażystów spotkania mają na celu pomoc parom, u których 
występują kłopoty z  porozumiewaniem się w  związku czy 
problemy wynikające z różnicy zdań.

ul. stawki 5/7, p.100
tel. (22) 554 97 61 lub (22) 554 97 48

mpolak@psych.uw.edu.pl
szymek@psych.uw.edu.pl

TelefoNiczNa poradNia języKowa
to zupełnie inna poradnia. nie zajmuje się mediacjami, 

ale rozwiewaniem wątpliwości dotyczących poprawnej i sta-
rannej polszczyzny, zasad ortografii i interpunkcji czy korzy-
stania ze słowników języka polskiego. pytanie można zadać 
telefonicznie lub mailowo. na stronie internetowej jest rów-
nież słownik języka polskiego oraz poradnik, przygotowany 
na podstawie najczęściej zadawanych pytań.

tel. (22) 55-20-684
poradnia@uw.edu.pl

www.poradniajezykowa.uw.edu.pl



(o)błędne  
koło
KOłA NAUKOWE
Neurobiologia, prawo bankowe, kultura islandzka, optyka i fotonika, filozofia 
eksperymentalna, dyplomacja, teatr, biofizyka oraz historia architektury  
i urbanistyki uniwersytetu warszawskiego to tylko niektóre z zagadnień,  
które mogą zgłębiać studenci uw, działający w kołach naukowych.

dziś na uw istnieje ponad 500 kół naukowych i  arty-
stycznych, wśród nich są: „kocioł bałkański” – studenckie 
koło naukowe, koło gier japońskich „yorozu”, interdyscy-
plinarne koło Myśli prawnej „sapere Aude”, koło naukowe 
debaty ekonomicznej. do wszystkich grup należy ponad 
6500 osób.

by zostać członkiem koła naukowego, wystarczy chcieć 
rozwijać własne zainteresowania i  aktywnie uczestniczyć 
w spotkaniach. do kół naukowych przyjmowani są studenci 
i doktoranci wszystkich kierunków studiów na uw, zarówno 
stacjonarnych, jak i  niestacjonarnych, a  czasem również 
studenci innych uczelni. Zwykle spotkania odbywają się raz 
w  tygodniu. każda grupa ma opiekuna merytorycznego, 
którym jest pracownik naukowy uniwersytetu, oraz prezesa. 
tę funkcję pełni jeden ze studentów, często pomaga mu 
skarbnik wraz z sekretarzem.

– starsi studenci, działający w  kołach, mogą reali-
zować własne projekty badawcze – mówi paweł Mazur-
kiewicz z  zarządu studenckiego koła naukowego 
neurobiologii, które istnieje na wydziale biologii uw. 
dodaje, że członkostwo w takim zespole ułatwia nie tylko 
znalezienie współpracowników do prowadzenia projektu 
naukowego, ale też  umożliwia pozyskanie środków finan-
sowych na badania. – Młodsi studenci, dzięki uczestnictwu 
w naszych spotkaniach, mogą zapoznać się z konkretnym 
tematem naukowym od podstaw. przyzwyczajają się też 

do publicznych wystąpień, co później przydaje się np. na 
zajęciach – twierdzi.

Aktywność uniwersyteckich kół naukowych nie ograni-
cza się jedynie do cotygodniowych spotkań i  wygłaszania 
referatów. bardzo często studenci biorą udział w  krajo-
wych i zagranicznych konferencjach naukowych. i tak np.: 
członkowie sknn uczestniczą w corocznej neurokonferen-
cji neuronus w  krakowie czy sylwestrowych warsztatach 
naukowych, organizowanych przez zaprzyjaźnione koło 
genetyki i  epigenetyki. pasjonaci neurobiologii współpra-
cowali też ze znanym portalem internetowym, dla którego 
pisali artykuły o charakterze popularnonaukowym. Z kolei 
członkowie Międzywydziałowego koła naukowego „lingua 
iuris” już od kilku lat współorganizują ogólnopolskie dyk-
tando prawnicze, w którym swoją wiedzę mogą sprawdzić 
studenci wszystkich uczelni z całego kraju.

pieczę nad kołami naukowymi uw sprawuje rada kon-
sultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego, na czele 
której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. 
działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu 
uw. rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

wykaz wszystkich uniwersyteckich kół naukowych znaj-
duje się na stronie:

www.rada.uw.edu.pl
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sport, MuZykA orAZ gry
ORgANIzACJE STUDENCKIE

aKademicKie radio Kampus
pierwsza akademicka rozgłośnia w  warszawie. na 

antenie poruszane są tematy związane z  życiem studenc-
kim. kampus to również duża dawka kultury. w stacji pra-
cują głównie studenci, zdobywając praktykę dziennikarską. 
radia można słuchać na 97,1 fM, a także w internecie.

www.radiokampus.waw.pl

aKademicKi związeK sporTowy 
AZs ma 9 sekcji ligowych: brydż, futsal, koszykówka 

kobiet, piłka nożna kobiet, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, 
piłka siatkowa kobiet i  mężczyzn oraz szachy. działają 
również sekcje aerobiku, badmintona, ergometru wioślar-
skiego, judo, karate, kolarstwa górskiego, lekkiej atletyki, 
piłki nożnej mężczyzn, pływania, snowboardu, tenisa, trój-
boju siłowego oraz żeglarstwa. do związku może przystąpić 
każdy student i pracownik.

www.kuazsuw.pl

chór aKademicKi 
istnieje już od prawie wieku. występowali w  nim jan 

kiepura, Maria kuncewiczowa czy jadwiga rappé. Zespół 
uczestniczy w  wielu konkursach, zazwyczaj zdobywając 
wysokie miejsca. 

www.chor.uw.edu.pl

Telewizje: uw3d.TV i uNiwereK.TV
Materiały obu telewizji można oglądać w  internecie. 

telewizję Akademicką uw3d.tv tworzą studenci i  absol-
wenci instytutu dziennikarstwa. ich materiały mówią 
o codziennym życiu kampusu, nauce i rozrywce. cyklicznie 
realizują przegląd prasy. telewizja studencka uniwerek.tV 
przygotowuje reportaże o  tematyce kulturalnej, społecznej 
i sportowej. dokumentuje prace samorządu studentów.

www.uw3d.tv • www.uniwerek.tv

samorząd sTudeNTów 
samorząd tworzą wszyscy studenci uczelni. studentów 

reprezentują jednostkowe zarządy oraz Zarząd samorządu 
studentów. razem z  władzami uczelni działa on na rzecz 
podnoszenia jakości kształcenia, dba o  przestrzeganie 

praw studenta, zajmuje się sprawami socjalnymi. samo-
rząd współorganizuje imprezy, np.: juwenalia i  połowinki. 
na stronie internetowej Zss uw znajdują się informacje 
o rabatach w instytucjach kulturalnych i restauracjach oraz 
ogłoszenia o wynajmie mieszkań czy oferty pracy.

www.samorzad.uw.edu.pl

TeaTr aKademicKi
tworzą go studenci różnych kierunków studiów z wielu 

uczelni. występują na scenie i prowadzą warsztaty z reto-
ryki praktycznej oraz autoprezentacji. promują kulturę 
polską za granicą. dużo podróżują, występowali w  casa-
blance, los Angeles, paryżu, seattle, toronto czy Vancouver.

www.teatr.uw.edu.pl

TeaTr hybrydy
nazwa teatru nawiązuje do jednego z  najstarszych 

w  polsce symboli kultury studenckiej. w prl-u z  „hybry-
dami” związani byli m.in. wojciech Młynarski, Adam krecz-
mar i  jonasz kofta. czy wśród dzisiejszych aktorów teatru 
znajdą się ich godni następcy?

www.teatr.hybrydy.uw.edu.pl

uNiwersyTecKi Klub alpiNisTyczNy
Zrzesza studentów, absolwentów oraz pracowników 

naukowych nie tylko z uniwersytetu, ale też i innych uczelni. 
to tutaj spotykają się pasjonaci wspinaczki. wspólnie 
wyjeżdżają w góry i na skałki. organizują pokazy slajdów 
i zawody klubowe. klub należy do polskiego Związku Alpi-
nizmu.

www.uka.pl

zpiT „warszawiaNKa”
taniec, śpiew, muzyka i folklor – tak w skrócie można 

opisać „warszawiankę". Zespół prezentuje tańce naro-
dowe, obrazki sceniczne z  różnych regionów kraju, 
koncerty bożonarodzeniowe oraz wielkanocne. Artyści 
występowali nie tylko w europie, ale również w chinach, 
indiach, izraelu, japonii, kanadzie, korei, tajwanie i sta-
nach Zjednoczonych.

www.warszawianka.uw.edu.pl



2 – o tyle wydziałów przez ostatnie lata powiększył się uni-
wersytet. w 2008 roku prawa wydziału uzyskał instytut 

orientalistyczny, a w 2012 instytut badań interdyscyplinarnych 
„Artes liberales”.

4 – nowe ogrody zyska uniwersytet kiedy zakończy się dru-
gi etap budowy kompleksu wydziałów lingwistycznych 

przy ulicy dobrej 55. teraz działa tam już ogród dachowy oraz 
jeden dziedziniec wewnętrzny. naprzeciwko budynku spacero-
wać można po ogrodach buw-u, również na dachu. 

90 – tyle lat ma jedna z  najstarszych organizacji stu-
denckich działających na uw. to chór Akademicki, 

w którym śpiewają obecnie 24 alty, 16 basów, 22 sopranów i 9 
tenorów. 

859 – tyle miejsc siedzących znajduje się w auli im. 
Adama Mickiewicza w  Auditorium Maximum. 

to tam odbywa się uroczyste otwarcie roku akademickiego 
i pierwszy w nowym roku wykład.

1,2 tys. – z  tyloma zagranicznymi instytucjami 
współpracuje uniwersytet. 200 z  nich to 

partnerzy zagraniczni z 52 krajów, z którymi uczelnia ma pod-
pisane umowy partnerskie o bezpośredniej współpracy. 

6,3 tys. – tyle osób łącznie pracuje na uczelni. uw 
jest największym pracodawcą na Mazow-

szu. samych pracowników naukowych zatrudnia ponad 3 tys. 
A pozostali to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze.

52 tys. – studentów jest na uw. to mniej więcej tyle, 
ile osób mieszka w legionowie lub Zawier-

ciu. kiedy uczelnia rozpoczynała swoją działalność, studiowa-
ło tu około 800 osób, czyli mniej niż teraz mamy profesorów. co 
roku przybywa około 20 tys. nowych uczniów. 

kAlkulAtor 
CzYlI UCzElNIA W lICzbACh

362 tys. m² – ma łączna powierzch-
nia 118 uniwersyteckich 

budynków. to mniej więcej tyle, ile zajęłyby ustawio-
ne koło siebie 93 pałace kazimierzowskie. do naj-
mniejszego zmieści się właściwie tylko jedna osoba. 
to wartownia przy bramie głównej, o powierzchni 5 
m². wśród budynków dydaktycznych najmniejszy jest 
Mały belwederek, znajdujący się na tyłach Auditorium 
Maximum – 68 m², a największa biblioteka uniwersy-
tecka, której powierzchnia wynosi 57 tys. m² (prawie 
840 Małych belwederków). od roku 2013/2014 działać 
będą kolejne dwa gmachy, które stoją już na ochocie 
(więcej na stronie 24).

1,1 mld – złotych polskich wynosił budżet 
uniwersytetu na rok 2011, dla po-

równania największy polski przewoźnik lot dysponu-
je 3 mld. różnica jest taka, że uw w bilansie zysków 
i strat wychodzi na plus i jako jedyna uczelnia w pol-
sce aż 1/3 swojego budżetu pozyskuje na działalność 
naukową – to różne granty na badania otrzymywane 
m.in. z ue.
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