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2.ABECADŁO STUDENTA

Akademik – dom studencki, na 
Uniwersytecie jest ich sześć, w jednym 
z nich podczas studiów mieszkał m.in. 
Muniek Staszczyk.

BUW – Biblioteka Uniwersy-
tecka w Warszawie, znajduje się 
na Powiślu, dziennie odwiedza ją 
ponad trzy tysiące osób.

Cudzoziemcy – z roku na rok na UW 
studiuje coraz więcej obcokrajowców, studenci 
zagraniczni najczęściej wybierają stosunki mię-
dzynarodowe, europeistykę, ekonomię i zarzą-
dzanie. 

Dziekanat – studenci tak zazwy-
czaj określają sekretariat. W rzeczywisto-
ści jest to miejsce urzędowania dziekana 
(kierownika) danego wydziału. 

Erasmus – wymiana studenc-
ka, program, dzięki któremu część 
studiów można odbyć na uczelni 
zagranicznej.

Fiński – jeden z 48 języków, 
których można uczyć się podczas 
studiów na UW.

Godziny dziekańskie/rektorskie – 
niespodzianka od władz wydziałowych lub uczelnianych, 
godziny bądź dni wolne od zajęć, ogłaszane najczęściej 
w okresie świątecznym lub juwenaliowym.

Habilitacja – marzenie 
każdego doktora. To proces, 
dzięki któremu naukowiec może 
otrzymać najwyższy stopień 
naukowy – doktora habilitowa-
nego. Tytuł profesora jest wyróż-
nieniem za dokonania, nadawa-
nym przez prezydenta RP.

Indeks – kiedyś pełnił funkcję 
„dzienniczka”, to w nim zapisywane 
były wszystkie oceny i zaliczenia. Nikt 
nie wpisywał tam jednak uwag. Teraz 
wydawany jest na prośbę studenta, 
może być ciekawą pamiątką ze stu-
diów. Oceny wpisuje się do USOS-a.

Juwenalia – święto, w trak-
cie którego odbywają się liczne 
koncerty i imprezy przeznaczone 
dla studentów.

Kampus główny – siedziba wielu 
wydziałów, władz uniwersyteckich, biur admi-
nistracji i organizacji studenckich. Znajduje 
się przy Krakowskim Przedmieściu. 

Lektoraty – zajęcia z języka 
obcego, 240 godzin lekcyjnych do 
wykorzystania na naukę dowolnego 
języka w czasie studiów.



MOST – wymiana mię-
dzyuczelniana, semestr lub rok 
studiów na innym uniwersytecie 
w kraju. W programie uczestni-
czy 19 szkół wyższych. 

Niepełnosprawność 
– nie jest przeszkodą w studiach lub 
pracy na UW. Za działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i wyrównywanie 
szans w dostępie do edukacji Uniwer-
sytet otrzymał nagrodę specjalną od 
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 
i jest wzorem dla innych instytucji.

Otwarty Uniwersytet  
– a właściwie Uniwersytet Otwarty. 
To oferta licznych kursów prowadzo-
nych na uczelni przez wykładowców 
uniwersyteckich. Zajęcia przezna-
czone są dla osób, które mają co 
najmniej 16 lat (górnej granicy wieku 
nie ma). Obejmują różne dziedziny 
nauki. Dzięki nim można nauczyć się 
hebrajskiego, opanować technikę 
wystąpień publicznych czy poznać 
tajniki inwestowania na giełdzie.

Prorektor ds. studenckich  
– zajmuje się wszystkim tym, co jest związane ze 
sprawami studenckimi, obecnie pełni tę funk-
cję prof. Marta Kicińska-Habior. Na uczelni jest 
jeszcze trzech innych prorektorów, którzy zajmują 
się badaniami, sprawami pracowniczymi i finan-
sowymi. 

Rektor – najwyższa władza na uczelni, szef wszyst-
kich szefów; już drugą kadencję z rzędu rektorem Uni-
wersytetu jest prof. Katarzyna Chałasińska–Macukow. 
Kolejne wybory odbędą się w 2012 roku.

Samorząd studentów 
– sprawy studentów UW reprezentuje 
Zarząd Samorządu Studentów, który dba 
o przestrzeganie praw studenta, organizu-
je wiele imprez, a także podpisuje umowy 
dotyczące studenckich zniżek.

Teatr akademicki – 
miejsce realizacji twórczych pasji 
studentów różnych kierunków, artyści 
występują nie tylko w kraju, ale rów-
nież poza jego granicami.

USOS – Uniwersytecki System 
Obsługi Studenta, przy pomocy którego 
studenci zapisują się na zajęcia, tutaj też 
wpisywane są oceny i zaliczenia, dostęp-
ny jest też indywidualny plan zajęć oraz 
siatka zajęć pracowników.

Warszawianka – Zespół 
Pieśni i Tańca Uniwersytetu War-
szawskiego, w którym występują 
studenci oraz absolwenci niemal 
wszystkich wydziałów UW, a także 
innych warszawskich uczelni. 

Xero – podstawa w stu-
denckim życiu, szczególnie 
w okresie sesyjnym. Kopiuje 
się notatki i inne materiały. 

Yyyyy – najczęstsza 
odpowiedź studenta przy 
egzaminie ustnym :) 

Zaliczenie – często wysta-
wiane zamiast oceny na zakończenie 
semestru, a stopnie (skala od 2 do 5) 
wpisywane są do USOS–a najczęściej 
pod koniec roku akademickiego. 

Żwirek – popularna nazwa 
domu studenckiego nr 2, który 
znajduje się na Ochocie.
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WARTO TU  

STUDiOWAć!
Anna Korzekwa: Miała Pani problem z wyborem  
kierunku studiów?
Katarzyna Chałasińska-Macukow: Raczej nie. Choć przez chwilę 
zastanawiałam się, czy wybrać geografię czy fizykę. 

Gdy byłam w liceum, marzyłam, że będę podróżować i zwiedzać 
świat, a studia geograficzne wydawały mi się przepustką do takiego 
życia. Z  drugiej strony bardzo interesowały mnie prawa rządzące 
przyrodą. Przeczytałam mnóstwo książek związanych z jej filozofią. 
Szukałam odpowiedzi na pytania fundamentalne, chciałam wiedzieć, 
jak zbudowany jest Wszechświat, jak ewoluował, skąd pochodzi. To 
były zainteresowania mieszczące się w dziedzinie zwanej kosmolo-
gią. I ostatecznie to one przeważyły. Wybrałam fizykę i nigdy tego 
wyboru nie żałowałam. Wiedza zdobyta na studiach i doświadczenie, 
które zyskałam w trakcie pracy w laboratorium, okazały się bardzo 
przydatne w całej mojej karierze. 

A gdyby dziś miała Pani podejmować taką  
decyzję jeszcze raz?
K.Ch-M.: Pewnie miałabym znacznie większe zmartwienie. Wtedy 
wybór był bardzo ograniczony, ale tym samym znacznie prostszy. 
Nie było interdyscyplinarnych programów nauczania, uczelni było 
znacznie mniej, a i dostęp do informacji o  tym, co można i warto 
studiować był bardzo ograniczony. Dziś oferta studiów jest znacznie 
bardziej bogata, ale przez to również szalenie konfundująca. Bo jak 
wybrać tę jedną uczelnię spośród ponad 400 szkół wyższych, które 
mamy w  Polsce? Jak wybrać kierunek studiów, jeśli nie do końca 

wiemy, co chcielibyśmy robić w życiu? To są naprawdę trudne decy-
zje i trudne wybory.

No właśnie spora część maturzystów nie ma pewności,  
co by chciała robić w życiu. 
K.Ch-M.: Ktoś, kto ma 18 czy 19 lat ma do tego prawo.

Ale co zrobić, gdy nie potrafimy rozstrzygnąć, czy wolelibyśmy 
studiować filozofię, psychologię czy pedagogikę? 
K.Ch-M.: Można rozważyć rejestrację na studia wielokierunkowe. 
Taką możliwość wprowadził Uniwersytet Warszawski. Każdy, kto 
dostanie się na takie studia, przez rok może studiować na trzech kie-
runkach. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru jednego z nich musi 
podjąć dopiero po dwóch semestrach zajęć. Wtedy na pewno przyj-
dzie mu to łatwiej. 

Ostatnio bardzo często się mówi o tym, że trzeba wybierać 
kierunki studiów zgodne z wymogami rynku pracy?
K.Ch-M.: Tylko jakie to kierunki? W dyskusji na ten temat zwykle 
pojawia się sporo uproszczeń. Dziś już ukończenie żadnego kie-
runku studiów nie da nam gwarancji zatrudnienia, bo rzeczywistość 
zmienia się błyskawicznie. Piętnaście lat temu nikt nie był w stanie 
przewidzieć, że będziemy potrzebowali tysięcy informatyków. Tak 
samo dziś nie jesteśmy zdolni w pełni przewidzieć, ilu specjalistów 
z poszczególnych dziedzin będzie potrzebnych w Polsce za lat kil-
kanaście. Warto więc wybierać studia, które zapewniają w  miarę 



Prof. dr hab. KATARZYNA 
CHAŁASIŃSKA-MACUKOW 
jest fizykiem. Specjalizuje 
się w  optyce informacyjnej. 
Wykładała na uczelniach we 
Francji, Hiszpanii i  Kanadzie 
(Quebec). Od 2005 r. jest 
rektorem Uniwersytetu War-
szawskiego, a od 2008 r. także 
przewodniczącą Konferen-
cji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, najważniej-
szej organizacji skupiającej 
rektorów uczelni akademic-
kich w Polsce. fo
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wszechstronne i szerokie wykształcenie. Absolwenci takich kierun-
ków mają większą umiejętność przystosowania się do zmiennych 
warunków panujących na rynku pracy. Łatwiej też odnajdują się 
w gospodarce opartej na wiedzy. 

Humanistom jednak trudniej jest znaleźć dobrze  
płatną i satysfakcjonującą pracę.
K.Ch-M.: W  ostatnich latach studia rozpoczyna niemal połowa 
maturzystów z każdego rocznika. Do tego większość z nich wybiera 
studia humanistyczne i  społeczne. Nie wszyscy z  nich będą więc 
mogli pracować na atrakcyjnych stanowiskach, bo ten „tort”, który 
jest do podziału, nie jest aż taki duży. Absolwentów kierunków ścis-
łych jest znacznie mniej, więc i rywalizacja o miejsca pracy między 
nimi jest mniejsza. Ale dobrzy absolwenci kierunków humanistycz-
no-społecznych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem 
pracy w rozmaitych urzędach i agendach unijnych. Absolwent polo-
nistyki może być nauczycielem, ale może też pracować we wszel-
kiego rodzaju mediach i instytucjach kultury. 

A jak wybrać uczelnię? Od lat w rankingach szkół  
wyższych wygrywają – niemal na zmianę –  
Uniwersytety Warszawski i Jagielloński.
K.Ch-M.: Do rankingów szkół wyższych należy podchodzić 
z pewną ostrożnością. Ale to, że w Polsce są dwie uczelnie w czo-
łówce – Uniwersytet Warszawski i  Uniwersytet Jagielloński – 
akurat nie ulega wątpliwości.

To, co chyba najbardziej wyróżnia UW, to prowadzenie unika-
towych kierunków studiów i badań wykraczających znacznie poza 
zakres wąskich specjalności. 

Nie ma w Polsce też drugiej uczelni o takiej aktywności i atrak-
cyjności dla partnerów z zagranicy. Podpisujemy umowy z uczel-
niami z nawet najbardziej odległych zakątków świata, rośnie liczba 
profesorów z  zagranicy, którzy wykładają na UW i  pracowników 
uczelni, którzy prowadzą ożywione kontakty naukowe ze swoimi 
cudzoziemskimi partnerami. Już niemal standardem stało się to, 
że nasi studenci i doktoranci odbywają część studiów w uczelniach 
partnerskich. 

Naprawdę warto tu studiować. 

Ale kandydaci na studia mogą dziś wybierać  
po prostu zagraniczne szkoły wyższe.  
UW może z nimi konkurować?
K.Ch-M.: Powiem przekornie, że nie tylko może, ale po prostu 
musi. Jeśli nie chcemy stracić najlepszych studentów i  wykła-
dowców, musimy być równorzędnym partnerem dla najlepszych 
uniwersytetów europejskich. I choć przed nami długa droga – to 
już, w  dużej mierze dzięki dotacjom unijnym, udało się wiele 
zrobić. UW jest członkiem licznych konsorcjów i  sieci nauko-
wych, budujemy nowe budynki i wyposażamy laboratoria w naj-
nowocześniejszy sprzęt. Za kilka lat te inwestycje powinny już 
przynieść efekty. 
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ZAPiSy  
KROK PO KROKU 

REKRUTACJA 2012/2013

W 2012 r. Uniwersytet przyjmie na studia I stopnia i jednolite magi-
sterskie 14 tysięcy osób. Blisko 8 tysięcy z nich będzie mogło studio-
wać na studiach stacjonarnych. Pozostałe miejsca przeznaczone są dla 
studentów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Na studia 
II stopnia przyjętych zostanie 12 tysięcy osób. Rejestracja na Uni-
wersytecie Warszawskim odbywa się poprzez system Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (www.irk.uw.edu.pl). Katalog kierunków 
oferowanych w rekrutacji 2012/2013 dostępny będzie w  styczniu 
2012 roku. Zapisy na studia rozpoczynają się w czerwcu. 

Można zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków. Za 
każdy z nich, należy wnieść opłatę rekrutacyjną, wynoszącą 80 zł. 
Trzeba to zrobić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji. Zapisując 
się na ten sam kierunek studiów w  różnych trybach (dziennym, 
wieczorowym lub zaocznym), wnosi się tylko jedną opłatę. Naj-
częściej studenci rejestrują się na dwa kierunki. Zdarzają się jednak 
wyjątki. – W zeszłorocznej rekrutacji rekordzista zapisał się na 30 kierun-
ków, od filologii angielskiej do matematyki. Zakwalifikował się na prawie 
wszystkie, ale studia mógł podjąć tylko na jednym, zgodnie z  uchwałą 
Senatu – 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 stu-
diów I stopnia i jednolite magisterskie pod uwagę brane są wyniki 
maturalne z  trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, 
języka polskiego oraz obcego (na poziomie podstawowym lub roz-
szerzonym), a także z  przedmiotów dodatkowych. Np. w  rekru-

tacji na studia stacjonarne na kierunku biologia brane pod uwagę 
będą wyniki z:

• języka polskiego (waga 10%),
• matematyki (dla maturzystów w  latach 2010-2012) lub jed-

nego z  przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka i  astrono-
mia, informatyka, geografia, historia (dla maturzystów w latach 
2005-2009), (waga 10%),

• języka obcego nowożytnego (10%),
• biologii, poziom rozszerzony (35%),
• przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, astronomii, 

matematyki lub informatyki, poziom rozszerzony (35%). 
Liczba punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozsze-

rzonym mnożona jest przez jeden, a na podstawowym przez 0,8. Na 
podstawie tych obliczeń, tworzona jest lista rankingowa. Szczegó-
łowe informacje na temat przeliczania punktów na pozostałe kie-
runki dostępne są na stronie www.rekrutacja.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 zakwalifikowana zostaje przyjęta na 
studia. Niezłożenie dokumentów jest równoważne z  rezygnacją 
ze studiów i wykreśleniem z  listy rankingowej. Wtedy na miej-
sce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna osoba 
z listy rezerwowej. Jeśli lista zostanie wyczerpana, ogłaszana jest 
kolejna tura rejestracji.
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EGZAMINY USTNE
Na kilka kierunków prowadzone są dodatkowe egzaminy 
ustne. W rekrutacji na rok 2012/2013 egzaminy odbędą się na 
kierunkach: 

• filozofia w języku angielskim 
Rozmowa odbywa się po angielsku. Komisja rekruta-
cyjna ogłasza listę tekstów do wyboru. Dyskusja dotyczyć 
będzie jednego materiału, wybranego przez kandydata.

• logopedia  
Komisja egzaminacyjna ocenia predyspozycje kandydata 
do wykonywania zawodu logopedy podczas sprawdzianu 
obejmującego: swobodną rozmowę, czytanie krótkiego 
tekstu, wymawianie wyrazów i głosek. 

• międzywydziałowe indywidualne  
studia humanistyczne
Celem sprawdzianu predyspozycji jest rozpoznanie 
pozaszkolnych zainteresowań kandydata. O tematyce 
rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcze-
śniej dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie 
dyscypliny.

• 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 filmowej i audiowizualnej. 

www.rekrutacja.uw.edu.pl 
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MOżNA 
PRZEBiERAć
OFERTA STUDIóW

Na Uniwersytecie uczy się obecnie blisko 54 tys. osób. Uczel-
nia proponuje swoim studentom wybór blisko 120 kierunków i 
specjalności na 19 wydziałach: Biologii, Chemii, Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjologii, Fizyki, Geografii i Stu-
diów Regionalnych, Geologii, Historycznym, Lingwistyki Stosowa-
nej, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, 
Neofilologii, Orientalistycznym, Pedagogicznym, Polonistyki, 
Prawa i Administracji, Psychologii, Stosowanych Nauk Społecznych 
i  Resocjalizacji oraz Zarządzania, a także w  jednostkach między- 
i pozawydziałowych, jak: Instytut Ameryk i Europy, Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Centrum Europejskie, Cen-
trum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i  Edukacji Euro-
pejskiej, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i  Rozwoju 
Lokalnego, Kolegia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Matematyczno-Przyrodniczych oraz Międzywydziałowe Studia 
Ochrony Środowiska.

NOWOŚCI NA JUż
Co roku otwierane są nowe kierunki. Na studiach pierwszego stopnia 
właśnie ruszają: makrokierunek energetyka i chemia jądrowa, stosunki 
międzynarodowe w języku angielskim i studia amerykanistyczne.

Na studiach drugiego stopnia otwarty został kierunek studia 
wschodnie oraz makrokierunek zarządzenie środowiskiem 
w języku angielskim. Osoby z licencjatem po raz pierwszy mogły 
też wybrać chemię po angielsku. Ruszyły również nowe specjal-
ności. W Instytucie Dziennikarstwa od października dostępna jest 
dokumentalistyka, a na Wydziale Geografii można studiować tury-
stykę. 

NOWOŚCI NA PóźNIEJ
Także podczas rekrutacji na rok 2012/2013 rozpocznie się rejestra-
cja na kilka nowych specjalizacji i kierunków. Od przyszłego roku 
można będzie studiować na kierunku logopedia ogólna i kliniczna 
(pierwszy stopień). Ruszy archeologia po angielsku (pierwszy i drugi 
stopień). Na kierunku zastosowanie fizyki w biologii i medycynie 
będzie można zaś wybrać nową specjalność – biofizyka i biochemia 
widzenia (drugi stopień).

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji przy-
gotował również projekt studiów drugiego stopnia na kierunku 
kryminologia. Jeżeli Senat UW zaakceptuje program, studia zostaną 
uruchomione w najbliższej rekrutacji. 
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TRZY W JEDNYM
Oprócz studiów licencjackich i magisterskich, od niedawna na Uni-
wersytecie można rozpocząć studia wielokierunkowe tzw. triady. 
Osoba, która zostanie przyjęta na takie studia przez pierwszy rok 
chodzi na zajęcia na trzech różnych kierunkach. Przez dwa kolejne 
lata jest już studentem jednego, wybranego z tych trzech kierunków.  

Triady dostępne w rekrutacji na rok 2012/2013:
• pedagogika, filozofia, socjologia;
• filologia polska, filologia klasyczna, wiedza o kulturze;
• filologia polska, wiedza o kulturze, bałtystyka;
• filologia polska, wiedza o kulturze, slawistyka;
• filologia polska, slawistyka, bałtystyka;
• filologia nowogrecka, historia, socjologia w zakresie  

stosowanych nauk społecznych; 
• filologia nowogrecka, cywilizacja śródziemnomorska, historia;
• filologia klasyczna, historia sztuki, historia; 
• filologie – nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka 

francuskiego, nauczanie języka niemieckiego. 

PROGRAM INDYWIDUALNY 
Studia interdyscyplinarne to studia łączące programy kilku tradycyj-
nych dyscyplin. Zajęcia można wybierać spośród oferty wszystkich 
wydziałów, które tworzą dany program. 

 Studia interdyscyplinarne dostępne  
w rekrutacji na rok 2012/2013

• makrokierunek, bioinformatyka i biologia systemów,
• makrokierunek, energetyka i chemia jądrowa,
• makrokierunek, samorząd terytorialny i polityka regionalna,
• makrokierunek, studia filologiczno-kulturoznawcze, 
• makrokierunek, zarządzanie środowiskiem,
• międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne,
•  międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie,
• międzywydziałowe studia ochrony środowiska,
• międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne,
• międzywydziałowe indywidualne studia  

matematyczno-przyrodnicze. 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca matu-
rzystów do wybierania kierunków technicznych, przyrod-
niczych i matematycznych. Jak wynika z relacji MNiSW, to 
właśnie na specjalistów z tych dziedzin jest zapotrzebowa-
nie na rynku pracy. Studiując na tzw. kierunku zamawianym, 
można otrzymać wysokie stypendium.

Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera 
programy studiów, które zdaniem resortu są istotne z punktu widze-
nia gospodarki. Celem programu tzw. „kierunków zamawianych” 
jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i  tech-
nicznych. Do tej pory na realizację projektu przeznaczono ponad 
610 milionów zł. 

ŚRODKI, KTóRE OTRZYMUJą UCZELNIE, 
PRZEZNACZANE Są M.IN. NA:

• stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów, wynoszące 
do 1000 zł miesięcznie,

• organizację kursów wyrównawczych dla studentów pierw-
szego roku,

• wspieranie studenckich projektów naukowych, np. przygoto-
wanie warsztatów, zagranicznych wyjazdów, udział w  konfe-
rencjach naukowych,

• nowoczesne wyposażenie pracowni naukowych,
• uatrakcyjnienie programów studiów, wprowadzenie dodatko-

wych zajęć i laboratoriów,
• organizację staży i praktyk w instytucjach badawczych i prze-

mysłowych. 

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 
DOTACJE OTRZYMAŁY KIERUNKI:

• chemia, 
• fizyka, 
• matematyka, 
• informatyka, 
• zastosowanie fizyki w biologii i medycynie,
• inżynieria nanostruktur,
• energetyka i chemia jądrowa,
• biotechnologia medyczna (studia II stopnia).

CZAS 
DLA śCiSŁyCh 
KIERUNKI ZAMAWIANE
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KTO WyBiERA  
(Się NA) UW

SYLWETKA KANDYDATA

Popularne kierunki w rekrutacji 2011/2012
Najpopularniejsze kierunki studiów, według liczby zapisów: 

Prawo 

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

Psychologia

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, 
informatyka i ekonometria

Filologia angielska

400/3469

300/2245

200/2138

150/2101

180/2089

125/1985

liczba kandydatów na jedno miejsce

32

24

19

17

16

Międzykierunkowe Studia  
Ekonomiczno-Menedżerskie 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
public relations i marketing medialny

Sinologia

Japonistyka 

Filologia angielska

limit miejsc/ liczba zapisów

Najpopularniejsze kierunki studiów, według liczby kandydatów na jedno miejsce:

W 2010 roku na studia I stopnia i jedno-
lite magisterskie na UW kandydowało 
blisko 29 tys. osób, dokonując ponad 60 
tys. rejestracji. Przyjętych zostało ponad 
12 tys. osób.

Według ankiet przeprowadzanych 
podczas rejestracji najczęstszym kryte-
rium przy wyborze studiów na Uniwer-
sytecie był wysoki poziom nauczania. 
Taką odpowiedź zaznaczyło 41% ankie-
towanych. Drugim kryterium była 
pozycja uczelni w rankingach, a trzecim 
łatwość znalezienia pracy po ukończe-
niu studiów.

Prawie 70% kandydatów na studia 
pierwszego stopnia oraz jednolite magi-
sterskie stanowiły osoby, które dopiero 
zdały egzamin maturalny. 

Często kandydaci rejestrowali się na 
więcej niż jeden tryb danego kierunku 
studiów. Spośród wszystkich zareje-
strowanych 82% zapisało się na studia 
stacjonarne, 12% – wieczorowe, 6% – 
zaoczne. 

Kandydaci przyjęci na studia sta-
cjonarne osiągnęli na egzaminie matu-
ralnym z  przedmiotów na poziomie 
podstawowym średnio: 82 pkt z  mate-
matyki, 77 pkt z języka polskiego, 92 pkt 
z języka angielskiego. 

Trwa przygotowanie raportu doty-
czącego sylwetki osób kandydujących 
na studia w  roku 2011. Ranking kie-
runków, które cieszyły się w tym roku 
największą popularnością, znajduje się 
tuż obok.



12.KALEJDOSKOP

Uniwersytet Warszawski stale się rozwija, powstają nowe budynki, 
stare gmachy są remontowane i  unowocześniane. Wszystko po 
to, aby warunki studiowania na uczelni były jak najbardziej kom-
fortowe. W  ostatnim czasie nie do poznania zmieniła się siedziba 
Wydziału Prawa i Administracji – Collegium Iuridicum I, powstał 
nowy budynek dla Wydziału Historycznego, odnowiono Audito-
rium Maximum, każde wakacje wykorzystywane są do przeprowa-
dzenia zmian w domach studenckich. 

A co czeka nas w następnych latach? 

BUDYNEK WYDZIAŁóW LINGWISTYCZNYCH
Na Powiślu, przy ul. Dobrej, na przeciwko gmachu Biblioteki Uni-
wersyteckiej powstaje nowa siedziba Wydziałów Neofilologii oraz 
Lingwistyki Stosowanej. W  budynku mieścić się będą sale dydak-
tyczne, czytelnie, pracownie językowe i komputerowe, sala kinowa. 
Pomieszczenia zaprojektowano wokół pięciu dziedzińców z  ogro-
dami. Pierwsze zajęcia w nowym budynku odbędą się w paździer-
niku 2012 roku, gdy zakończy się pierwszy etap budowy. 

KAMPUS NA OCHOCIE 
Na Ochocie powstają obecnie trzy nowe uniwersyteckie budynki. 
W pierwszym – Centrum Nowych Technologii znajdą się sale i labo-
ratoria dydaktyczne, z których korzystać będą studenci i doktoranci 
biologii, chemii, fizyki, biotechnologii, informatyki oraz ochrony 
środowiska. Budynek gotowy będzie w  połowie przyszłego roku. 
Nieopodal stanie nowa siedziba Wydziału Fizyki, pierwszy etap jej 
budowy zakończy się pod koniec 2012 roku. W 2013 roku gotowy 
będzie też trzeci gmach – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.  

BUDYNKI WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA  
I NAUK POLITYCZNYCH
Studenci i pracownicy WDiNP z niecierpliwością czekają na dwie 
nowe wydziałowe siedziby. Pierwszą będzie, wykorzystywany obec-
nie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, gmach audytoryjny 
znajdujący się na kampusie uczelni przy Krakowskim Przedmie-
ściu. WUM opuści budynek do końca 2012 roku, wtedy Uniwer-
sytet przystąpi do remontu, który potrwa do początku 2015 roku. 
WDiNP planuje też budowę zupełnie nowego gmachu na Powiślu, 
przy zbiegu ulic Bednarskiej i Dobrej. Obok audytoriów, sal wykła-
dowych i  seminaryjnych, w  budynku powstanie też sala sportowa 
oraz nowe studio telewizyjne i radiowe. 

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI  
GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH
W ośrodku położonym w  Górach Świętokrzyskich odbywać się 
będą m.in. kursy dla studentów kierunków przyrodniczych z róż-
nych polskich uczelni oraz letnie szkoły geologii dla studentów 
z całej Europy.  

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI  
ARCHEOLOGICZNEJ „ARCHEOCELTICA”
Ośrodek będzie mieścił się na terenie zabytkowego ogrodu w Chro-
brzu w województwie świętokrzyskim. Odbywać się tam będą m.in. 
praktyki terenowe i muzealnicze dla studentów UW.

 Nowe inwestycje
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1 października 2011 roku zacznie obwiązywać nowe „Prawo o szkol-
nictwie wyższym”, przyjęte na początku roku przez polski Sejm. 
Zmienią się zasady funkcjonowania uczelni publicznych i  niepu-
blicznych, warunki pracy naukowców. A co zapisy nowej ustawy 
oznaczają dla obecnych i przyszłych studentów?

NOWE PROGRAMY STUDIóW 
Dotychczas uczelnie nie miały swobody tworzenia nowych stu-
diów. Obowiązywała lista kierunków opracowana przez minister-
stwo i  szczegółowe przepisy dotyczące minimum programowego 
dla każdego z nich. Dzięki nowej ustawie uniwersyteckie wydziały 
będą mogły tworzyć własne, autorskie programy, odpowiadając na 
potrzeby kandydatów i przyszłych pracodawców. Pierwsze nowości 
pojawią się już w przyszłorocznej rekrutacji. 

ODPŁATNOŚć ZA STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU
Studia na drugim kierunku będzie mógł rozpocząć każdy student. 
Co roku jednak jego wyniki w nauce będą sprawdzane. Jeśli będzie 
miał bardzo dobre oceny – zachowa prawo do darmowych studiów. 
Jeśli nie, to będzie musiał zapłacić nie tylko za kolejne lata studiów, 
ale i za już ukończony rok. Decyzję o podjęciu drugiego kierunku 
trzeba więc będzie podejmować z większą rozwagą. 

STYPENDIA
Zmienią się zasady przyznawania stypendium socjalnego i za wyniki 
w  nauce. Dotychczas aby uzyskać to drugie należało wykazać się 
wysoką średnią ocen. Od 2012 roku to nie wystarczy, student ubiega-
jący się o stypendium będzie musiał być też aktywny na polu nauko-
wym – uczestniczyć w  konferencjach, badaniach, działać w  kole 
naukowym.

Szczegółowe informacje na temat nowych stypendiów znajdują 
się na stronie 14.

NOWE DYPLOMY
Każda uczelnia będzie wydawać własne dyplomy, nie będzie obwią-
zywał, jak dotychczas, wspólny dla wszystkich uczelni wzór. Większe 
znaczenie zyska więc wybór szkoły, z pewnością uniwersytecki orzeł 
na dyplomie będzie dużym atutem na rynku pracy. 

Ustawa wprowadza też m.in.: obowiązek monitorowania zawodo-
wych losów absolwentów, umowy cywilnoprawne pomiędzy stu-
dentem a uczelnią, nowy system kredytów studenckich oraz 51% 
zniżkę dla studentów na przejazdy pociągami i autobusami.  

Część nowych zapisów nie będzie miała dla studentów Uniwer-
sytetu Warszawskiego większego znaczenia. Reforma likwiduje nie-
które opłaty (np. za egzaminy poprawkowe czy dyplomowe), które 
na UW i tak nie były pobierane. Nasza uczelnia od ubiegłego roku 
wprowadziła też elektroniczne indeksy dla studentów rozpoczyna-
jących studia, do czego nowa ustawa zachęca, pozwalając szkołom 
wyższym zrezygnować z papierowej dokumentacji. 

 Reforma szkolnictwa wyższego

N
O

W
O

Ś
C

I
KALEJDOSKOP.13



14.KALEJDOSKOP

Zgodnie z  nowelizacją ustawy „Prawo o  szkolnictwie wyższym” 
wprowadzone zostaną zmiany w systemie stypendialnym. Od nowego 
roku akademickiego student będzie mógł ubiegać się o pomoc mate-
rialną w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Po drugim roku studiów 
można również uzyskać stypendium rektora oraz stypendium mini-
stra za wybitne osiągnięcia. Podziałem Funduszu Pomocy Material-
nej dla studentów UW zajmuje się Zarząd Samorządu Studentów we 
współpracy z Sekcją Socjalną Biura Spraw Studenckich.

STYPENDIUM SOCJALNE
Do tej pory na Uniwersytecie można było ubiegać się o pomoc mate-
rialną na kilku płaszczyznach. Istniały stypendia socjalne, na wyży-
wienie i mieszkaniowe, które teraz połączono w jedno. – Dzięki temu 
zostanie uproszczona procedura przyznawania stypendiów dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej – wyjaśnia Piotr Müller, przewodniczący Zarządu 
Samorządu Studentów UW. – Wysokość dochodu uprawniająca do otrzy-
mania stypendium socjalnego wzrosła w roku akademickim 2011/2012 do 
nieco ponad 782 zł – dodaje. Próg ten ustalany jest co roku.

STYPENDIUM SPECJALNE  
DLA OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wiadomo, że zmianie ulegnie także sposób ubiegania się o tę formę 
pomocy. Trwają jeszcze prace nad ustaleniem zasad i wysokości sty-
pendium. – Gdy tylko będą one znane, informacja pojawi się na naszej stro-
nie internetowej – mówi Anna Szymańska, zastępca kierownika BON. 
Do tej pory o  stypendium mogły ubiegać się osoby dysponujące 
orzeczeniem o posiadanej niepełnosprawności. 

ZAPOMOGA
– Student, który z  przyczyn losowych znalazł się przejściowo w  trudnej 
sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi, ale nie więcej 
niż dwa razy w roku akademickim – mówi Ewa Kośka z Biura Spraw 
Studenckich. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, to 
doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa.

STYPENDIUM REKTORA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTóW
Dotychczas, aby uzyskać stypendium naukowe należało wykazać się 
wysoką średnią ocen. Od roku 2012/2013 to nie wystarczy, student 
ubiegający się o stypendium będzie musiał np. uczestniczyć w kon-
ferencjach i badaniach. Dokładne zasady przyznawania stypendiów 
ustali w najbliższym czasie prorektor ds. studenckich w porozumie-
niu z samorządem studentów.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIąGNIĘCIA
Stypendium może dotyczyć wysokich wyników w nauce oraz wybit-
nych osiągnięć w sporcie. O przyznanie stypendium wnioskuje rada 
danego wydziału. 

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważane są między innymi: 
praca w  kole naukowym, udział w  pracach naukowo-badawczych, 
publikacje, dzieła artystyczne, udział w konferencjach naukowych, 
praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem naucza-
nia. Ubiegający się o grant musi uzyskać wysoką średnią ocen.

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać 
student, który w czasie studiów uzyskał wysoki wynik sportowy np. 
brał udział w  igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpij-
skich, zajął od 1. do 5. miejsca w mistrzostwach świata czy Europy.

W ubiegłym roku akademickim wysokość stypen-
dium socjalnego wynosiła od 200 do 600 zł (w zależ-
ności od dochodu na osobę w rodzinie), stypendium 
dla osób niepełnosprawnych od 150 do 300 zł 
(w zależności od stopnia niepełnosprawności), sty-
pendium za wyniki w nauce od 250 do 500 zł, a za 
wyniki w sporcie od 250 do 700 zł. 
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Na Uniwersytecie można uczyć się aż 48 języków obcych. 
Nie tylko popularnych, takich jak angielski czy niemiecki, ale 
również bardziej egzotycznych: arabskiego, hindi czy pasz-
to. Uczestnicząc w  lektoratach można też opanować Polski 
Język Migowy.

Studenci studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych wieczorowych, 
otrzymują 240 godzin (tzw. żetonów) lektoratów do wykorzystania 
podczas studiów na Uniwersytecie. Na studiach niestacjonarnych 
zaocznych liczba godzin jest określana przez poszczególne wydziały. 

Języków można uczyć się na pięciu poziomach zaawansowania: od 
początkującego A2 do C2 – dla osób bardzo zaawansowanych. – W przy-
padku języków rzadkich nauka kończy się zwykle na poziomie B1 lub B2 – wyja-
śnia 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 pół-internetowe.
W tej chwili dostępne przez internet są lektoraty angielskiego, chor-

wackiego, czeskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz włoskiego, ale 
oferta kursów on-line będzie systematycznie poszerzana.

Przed zakończeniem trzeciego roku studiów należy zdać egzamin cer-
tyfikacyjny na poziomie co najmniej B2 lub przedstawić certyfikat insty-
tucji zewnętrznej wymienionej w  odpowiednim zarządzeniu rektora. 
Honorowane są certyfikaty z 12 języków: angielskiego, fińskiego, fran-
cuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, 
norweskiego, portugalskiego, rosyjskiego, węgierskiego i włoskiego.

Zapisy na lektoraty odbywają się przez system USOS  
(http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Osoby rejestrujące się po raz pierwszy 
na zajęcia z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemiec-
kiego, rosyjskiego i włoskiego muszą rozwiązać test poziomujący. – Zde-
cydowana większość studentów nie jest świadoma swego poziomu zaawansowania. 
Testy on-line pełnią rolę diagnostyczną i umożliwiają rejestrację do grupy o odpo-
wiednim poziomie zaawansowania – mówi Jolanta Urbanikowa. – Stanowią 
one pomoc dla studentów w podjęciu odpowiedniej decyzji – dodaje. 

Oferta na kolejny rok akademicki znana będzie w marcu 2012 roku. 

ANgiELSKi 
CZy SUAhiLi? 
JĘZYKI OBCE NA UW

W 2010 roku  
z zajęć  

z języka obcego  
korzystało  

około 13.5 tys. 
osób.  

Najwięcej  
z nich wybierało 
język angielski.  
Popularne były 

też rosyjski,  
niemiecki  

i francuski.

ALBAńSKi, 
ANgiELSKi, 

ARABSKi, 
AZERSKi, 

BASKiJSKi, 
BENgALSKi, 

BiAŁORUSKi, 
BUŁgARSKi, 

ChORWACKi, 
CZECZEńSKi, 

CZESKi, 
DUńSKi, 

FRANCUSKi, 
gALiCyJSKi, 

gRECKi, 
gRUZińSKi, 
hEBRAJSKi, 

hiNDi, 
hiSZPAńSKi, 

JAPOńSKi, 
KATALOńSKi, 
KAZAChSKi, 
KOREAńSKi, 

LiTEWSKi, 
ŁOTEWSKi, 

MONgOLSKi, 
NiDERLANDZKi, 

NiEMiECKi, 
NORWESKi, 

ORMiAńSKi, 
PASZTO, 
PERSKi, 

POLSKi JęZyK 
MigOWy, 

POLSKi JAKO  
JęZyK OBCy, 

PORTUgALSKi, 
ROSyJSKi, 

RUMUńSKi, 
SERBSKi, 

SŁOWACKi, 
SŁOWEńSKi, 

SUAhiLi, 
SZWEDZKi, 

TURECKi, 
UKRAińSKi, 

UZBECKi, 
WęgiERSKi, 

WiETNAMSKi, 
WŁOSKi. 
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Uniwersytet Warszawski jest najbardziej umiędzynarodo-
wioną uczelnią w Polsce. Studenci UW wyjeżdżają na studia 
częściowe za granicą, a do Warszawy przyjeżdża coraz 
więcej obcokrajowców.  

W 2009 roku studiowało tu 924 cudzoziemców, rok później ich 
liczba zwiększyła się już do 1286. 82% z nich uczyło się na studiach 
stacjonarnych. 

Studenci zagraniczni na UW to głównie Europejczycy. Naj-
więcej osób pochodzi z Białorusi (304), Ukrainy (270) i Rosji (69). 
Liczną grupę stanowią też osoby z Litwy, Kazachstanu czy Niemiec. 
Na uczelni uczą się też Irakijczycy, Wietnamczycy, Armeńczycy czy 
Chińczycy, a od niedawna także studenci z dotkniętego trzęsieniem 
ziemi Haiti.

Studenci zagraniczni najczęściej wybierają stosunki międzyna-
rodowe, europeistykę, ekonomię, zarządzanie, psychologię, filologię 
polską, ukraińską, angielską, politologię, prawo a także dziennikar-
stwo i komunikację społeczną.

UW jest uczelnią często wybieraną także przez studentów, którzy 
chcą tu studiować przez semestr lub rok. W 2010 r. tylko w ramach 
programu Erasmus przyjechało na UW ponad 700 osób. Wśród nich 
najwięcej jest Hiszpanów i Niemców. 

Sprawami związanymi z obcokrajowcami uczącymi się na Uni-
wersytecie zajmuje się Biuro Spraw Studenckich (studia pełne) 
i Biuro Współpracy z Zagranicą (studia częściowe). Na uczelni działa 
również Centrum Języka Polskiego i  Kultury Polskiej dla Cudzo-
ziemców „Polonicum”. To najstarszy tego typu ośrodek działający 
w kraju. Centrum naucza języka polskiego, kultury i historii, kształci 
przyszłych nauczycieli, współpracuje z  zagranicznymi ośrodkami 
polonistycznymi, kulturalnymi oraz ambasadami. Organizuje rów-
nież konferencje i prowadzi kursy. Do „Polonicum” uczęszczają stu-

denci wielu warszawskich uczelni oraz cudzoziemcy zainteresowani 
pogłębianiem wiedzy na temat Polski.

Cudzoziemcy studiują na studiach prowadzonych w języku 
polskim i angielskim. Ostatnio w ofercie UW pojawił się też 
kierunek prowadzony po rosyjsku. Co ważne, studia w językach 
obcych są dostępne nie tylko dla obcokrajowców, ale też dla pol-
skich studentów.

DLA OBCOKRAJOWCóW 
i TyCh, KTóRyM NiESTRASZNy  
JęZyK SZEKSPiRA 
CUDZOZIEMCY NA UW ORAZ STUDIA W JĘZYKACH OBCYCH

BIURO SPRAW STUDENCKICH    www. bss.uw.edu.pl 

BIURO WSPóŁPRACY Z ZAGRANICą    www.bwz.uw.edu.pl 

POLONICUM   www.polonicum.uw.edu.pl



STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

STUDiA LiCENCJACKiE: archeologia, filozofia, stosunki 
międzynarodowe, studia amerykanistyczne

STUDiA DRUgiEgO STOPNiA: archeologia, chemia, ekonomia, 
ekonomia międzynarodowa, filozofia, finanse i  rachunkowość, 
makrokierunek zarządzanie środowiskiem, politologia, stosunki 
międzynarodowe, studia amerykanistyczne, zarządzanie

JEDNOLiTE MAgiSTERSKiE: psychologia

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM:

STUDiA DRUgiEgO STOPNiA: politologia

Przyjazd na Uniwersytet War-
szawski otworzył przede mną 
wiele nowych możliwości. 
Zetknąłem się z wyśmienitymi 
naukowcami 

Jakbym miała jeszcze raz 
wybierać, na pewno posta-
wiłabym na UW. Atutem 
uczelni jest wysoki poziom 
nauczania 

Studiuję politologię po 
angielsku. To program, 
z którego jestem bar-
dzo zadowolona i mam 
nadzieję, że z roku na rok 
będzie cieszył się coraz 
większym powodzeniem 
wśród studentów 

To już mój piąty kurs na 
tej uczelni. Podoba mi 
się, że metody naucza-
nia języka są prze-
myślane

BIURO SPRAW STUDENCKICH    www. bss.uw.edu.pl 

BIURO WSPóŁPRACY Z ZAGRANICą    www.bwz.uw.edu.pl 

POLONICUM   www.polonicum.uw.edu.pl

Arnav Baishya 
z indii

Agnieszka 
Maciejkianiec 

z Litwy

Anna 
Sugiyama  

z Japonii

giacomo  
Passoni  

z Włoch,  
student  

„Polonicum”



Doskonalenie języka obcego, zawieranie nowych znajomo-
ści, zdobywanie cennych doświadczeń czy podróżowanie, to 
tylko kilka korzyści jakie daje program Erasmus. 

Student UW może część swoich studiów odbyć w uczelni zagranicz-
nej. Na Erasmusa można wyjechać do 400 uczelni z 30 państw, m.in. 
na Cypr, do Estonii, Finlandii, Hiszpanii, na Maltę, do Portugalii czy 
Turcji. Najwięcej umów podpisano z uczelniami z Francji. 

DLA KAżDEGO 
Uczestniczyć w  programie mogą wszyscy studenci UW, zarówno 
stacjonarni jak i niestacjonarni, którzy ukończyli pierwszy rok stu-
diów (z wyłączeniem osób uczących się na ostatnim roku studiów 
magisterskich) oraz doktoranci. Na stypendium można wyjechać 
tylko raz w trakcie nauki. Pobyt trwa od trzech do dziesięciu mie-
sięcy. – Student wyjeżdża do innej uczelni, by realizować część swojego 
programu studiów. Może oczywiście zgodnie z zawartym „Porozumieniem 
o programie studiów” wybrać zajęcia opcjonalne, ale musi to uzgodnić przed 
wyjazdem – mówi Sylwia Salamon, kierownik Biura Współpracy 
z Zagranicą UW. 

ŚREDNIA I JĘZYK
Kwalifikacja kandydatów na stypendium odbywa się w poszczegól-
nych instytutach. Najważniejsze przy rekrutacji są: średnia ocen 
oraz znajomość języka obcego, w  którym prowadzone będą zaję-
cia. – Niektóre jednostki wymagają konkretnych certyfikatów na określonym 
poziomie, najczęściej B2, choć przed wyjazdem do części uczelni partnerskich 
należy udokumentować znajomość języka na poziomie C1 – mówi Monika 
Satała, kierownik Sekcji Erasmus BWZ. – Inne przyjmują każdy doku-
ment potwierdzający znajomość języka. Czasem komisja prowadzi rozmowę 
kwalifikacyjną w języku, w jakim student będzie studiował – dodaje.

Z INNEGO WYDZIAŁU
Student może ubiegać się o stypendium w innej niż jego macierzysta 
jednostce UW, na kierunku pokrewnym, jeżeli zgodę na to wyrażą 
obaj koordynatorzy. 

PODZIAŁ STYPENDIóW
Podczas wyjazdu uczestnicy otrzymują miesięczne stypendium. 
Jego wysokość zależy od kraju, w którym znajduje się wybrana przez 
studenta uczelnia. Kwoty ustalane są zazwyczaj w połowie czerwca 
i wynoszą około 250-400 euro miesięcznie. 

PRAKTYKA ZA GRANICą 
Praca na Malcie w dziale HR firmy marketingowej, a może w Por-
tugalii na stanowisku specjalisty od transportu publicznego? Takie 
możliwości daje wyjazd na praktykę ze stypendium Erasmusa. 

Staże odbywają się w zagranicznych instytucjach: firmach, pla-
cówkach badawczych, muzeach, szpitalach czy organizacjach non-
profit. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. 

Rekrutacja odbywa się w  roku akademickim poprzedzającym 
wyjazd. Tak samo jak w przypadku odbycia części studiów za granicą, 
jednym z ważniejszych kryteriów jest znajomość języka obcego. 

Zainteresowana osoba sama wyszukuje instytucję, w  której 
chciałaby odbyć staż. Musi ona znajdować się w kraju uczestniczą-
cym w programie Erasmus. Następnie razem z firmą przyjmującą 
oraz wydziałowym koordynatorem ds. praktyk kandydat uzgad-
nia indywidualny program stażu oraz sposób jego monitorowania. 
Organizacją wyjazdów zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą. 
Staż musi trwać co najmniej trzy miesiące. Termin ustalany jest 
z koordynatorem.

Instytucja przyjmująca na praktykę może wypłacać studentowi 
wynagrodzenie. 

TROChę TU,  
TROChę TAM
PROGRAM ERASMUS 
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W pierwszym roku programu Erasmus w Pol-
sce (1998/99) na stypendium wyjechało nie-
całe 1,5 tys. polskich studentów, podczas gdy 
w  roku 2009/10 prawie dziesięć razy więcej – 
ponad 14 tys. W gronie tym zawsze dużą grupę 
stanowią studenci Uniwersytetu Warszawskie-
go, w  ostatnim roku na Erasmusa wyjechało 
blisko 1200 osób z UW. Według danych Komi-
sji Europejskiej UW znajduje się na szóstym 
miejscu, wśród uczelni uczestniczących w 
programie Erasmus, pod względem liczby 
studentów wyjeżdżających na studia częścio-
we. Polscy studenci najczęściej wyjeżdżają na 
studia do Niemiec, Francji, hiszpanii, Włoch 
i Wielkiej Brytanii.

Za udział w programie Uniwersytet Warszaw-
ski został dwukrotnie wyróżniony przez Ko-
misję Europejską. W  2007 roku UW otrzymał 
wyróżnienie za udział w  programie Socrates-
Erasmus (wyróżniono wtedy 16  uczelni spo-
śród 2,5 tys. instytucji). W 2010 roku Uniwer-
sytet znalazł się wśród 20 finalistów konkursu 
o  miano uczelni z  sukcesem uczestniczącej 
w programie Erasmus (Erasmus Success Sto-
ry). W obydwu przypadkach UW był jedyną wy-
różnioną polską uczelnią. 

Stypendium zagraniczne to przede 
wszystkim niepowtarzalna przygoda. 
Można poznać wielu ciekawych 
ludzi z całego świata i doskonalić 
znajomość języka obcego 

Możliwość studiowania zagranicą, 
poznania odmiennej kultury, posze-
rzenia horyzontów – to bardzo cenne 
doświadczenia. Dzięki stypendium 
można też nawiązać nowe przyjaźnie

Jaśmina, 
Johann Wolf-
gang göthe-

Universität 

Małgorzata, 
Universidad 

de Sevilla 



– Program MOST przeznaczony jest dla osób, które lubią zmieniać 
miejsce zamieszkania, podróżować, poznawać nowych ludzi – przy-
znają uczestnicy. To również okazja dla tych, którzy chcą 
rozwijać zainteresowania poza swoją uczelnią.

MOST wzorowany jest na europejskim programie stypen-
dialnym 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 korzystają z tego studenci ostatniego 

roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już wszystkie 
przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS i ich wyjazd na inną uczelnię 
wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej 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 wybieranych 
uczelni uczestniczących w programie. W roku 2010 na UW uczyło 
się 186 studentów z  innych uniwersytetów, z naszej uczelni wyje-
chało 71 osób. 

NA WŁASNyM 
PODWóRKU 
PROGRAM MOST
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DLA MOBILNYCH INDYWIDUALISTóW

Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. Student 
razem z  prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego, 
ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w  danym 
roku akademickim. Ponadto wybiera dodatkowe zajęcia, w których 
chciałby uczestniczyć 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 studiowanym w  uczelni 
macierzystej, może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w  indywidual-
nym programie studiów i zaliczyć je w  trakcie programu MOST – wyja-
śnia Marta Jastrzębska. Jeżeli dostosowanie przedmiotów nie będzie 
możliwe, to obowiązkowe zajęcia można zaliczyć po powrocie 
z wymiany. 

Można również zdecydować się na studiowanie innego kie-
runku. Trzeba jednak pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia 
obowiązkowych zajęć w uczelni macierzystej. – Wybór tego samego kie-
runku studiów nie przekreśla możliwości rozwijania swoich zainteresowań. 
Student psychologii UW wyjeżdżający na kierunek psychologia na UJ może 
wybrać dodatkowo przedmioty np. z pedagogiki czy socjologii – zapewnia 
koordynator.

REGUŁY GRY

Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej. Student studiów I stopnia 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 rekrutacja odbywa się poprzez stronę www.most.
uka.uw.edu.pl. 

CHĘTNYCH WIĘCEJ NIż MIEJSC
Mobilność studentów UW co roku wygląda inaczej. W 2010 r. naj-
więcej studentów wyjechało z  Wydziału Dziennikarstwa i  Nauk 
Politycznych, Wydziału Polonistyki i  Wydziału Lingwistyki Stoso-
wanej. Najczęściej wybieranymi uczelniami zewnętrznymi przez 
studentów z  UW są Uniwersytety: Jagielloński, Wrocławski, im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Gdański.

– Liczba chętnych na studia na kierunkach takich jak prawo, psychologia, 
socjologia, politologia, kulturoznawstwo na najbardziej popularnych uniwer-
sytetach przewyższa liczbę oferowanych miejsc – mówi Marta Jastrzębska. 
– Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna kwalifikując studentów zmuszona 
jest przydzielić każdej uczelni biorącej udział w  programie jedynie kilka 
miejsc na dany kierunek, na które przyjmowani są studenci z danej uczelni 
z najwyższą średnią ocen z toku studiów – tłumaczy. 
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Szukałem pomysłu, jak skończyć WPiA 
UW, a jednocześnie mieszkać w miej-
scu, w którym chciałbym zostać. MOST 
to wspaniała idea mobilnego kształcenia

Jestem bardzo zadowolony 
z wymiany. Szczególnie podo-
bała mi się możliwość wyboru 
dowolnych przedmiotów ofero-
wanych przez cały Uniwersytet. 
Ominąłem zagadnienia, które 
średnio mnie interesowały. 
Wybierałem zajęcia praktyczne 
– dzięki czemu poznałem m.in. 
mechanizmy funkcjonowania 
funduszy unijnych i nauczyłem 
się AutoCAD’a 

Przemysław 
Rogiński, na 4. 
roku WPiA UW 
wyjechał na rok 

na Ug

Jan Frankowski, 
absolwent Ug,  

w zeszłym 
roku studiował 

geografię na UW

Uniwersytety uczestniczące  
w programie MOST

Uniwersytet Adama Mickiewicza,  
w Białymstoku, gdański, Jagielloński, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Kazimierza Wielkiego, Łódzki, Marii 
Curie-Skłodowskiej, Mikołaja Koperni-
ka, Opolski, Papieski Jana Pawła ii, 
Rzeszowski, Szczeciński, śląski, 
Warmińsko-Mazurski, Warszawski, 
Wrocławski oraz Zielonogórski. 



Życie uniwersyteckie koncentruje się wokół 
trzech kampusów: głównego, na Ochocie i  Słu-
żewcu.

W samej tylko Warszawie Uniwersytet ma ponad 100 
budynków. Na kampusie głównym, który mieści 
się przy Krakowskim Przedmieściu, i  w jego okoli-
cach, znajdują się wydziały, które prowadzą badania 
i  kształcą studentów na kierunkach humanistycznych 
i  społecznych. Tu urzędują także władze uniwersytec-
kie. W pobliżu kampusu swoją siedzibę mają wydziały: 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjo-
logii, Nauk Ekonomicznych, Neofilologii, Psychologii, 
Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Niedaleko Krakowskiego Przedmieścia, przy 
ul.  Dobrej mieści się Biblioteka Uniwersytecka 
w  Warszawie, znana wszystkim jako BUW. To tutaj 
znajduje się największy księgozbiór uniwersytecki. 
Dziennie przychodzi tu ponad trzy tysiące osób. Teren 
Biblioteki to również świetne miejsce do wypoczynku. 
Znajduje się tu jeden z największych i najpiękniejszych 
ogrodów dachowych w Europie. 

Uniwersytecki kampus na Ochocie to w tej chwili 
wielki plac budowy. Między ulicami Żwirki i  Wigury, 
Wawelską, Grójecką oraz Banacha trwa właśnie budowa 
trzech nowych budynków, z  których korzystać będą 
studenci i pracownicy zajmujący się naukami ścisłymi. 
Swoje siedziby mają tu wydziały: Biologii, Chemii, 
Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 
a także Centrum Sportu i Rekreacji. W połowie drogi 
między kampusem głównym a Ochotą, przy ul. Moko-
towskiej mieści się Wydział Pedagogiczny.

Na Służewcu swoją siedzibę mają wydziały Zarzą-
dzania i Lingwistyki Stosowanej. Ten ostatni przeniesie 
się jednak wkrótce w  pobliże kampusu głównego, na 
ul. Dobrą, gdzie trwa właśnie budowa nowego budynku.

JAK Się 
NiE ZgUBić?
TRZY KAMPUSY UW 
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MAPKA KAMPUSU GŁÓWNEGO
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1 Pałac Kazimierzowski
Kiedyś rezydencja królów i  siedziba 
Szkoły Rycerskiej. Dziś urzędują tu 
władze Uniwersytetu. Tu znajduje się też 
większość biur uniwersyteckich. 

2 Pawilon mineralogiczny 
Swoją siedzibę ma tu Wydział Poloni-
styki. Sąsiaduje z  nim uczelniana sto-
łówka (4). Po przeciwnej stronie Pałacu 
mieści się bliźniaczy budynek pokura-
torski (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 najwięk-
sza aula na Uniwersytecie, która może 
pomieścić 1200 osób.

6 Budynek Poseminaryjny
Zwany też Collegium Iuridicum I, tutaj 
swoją siedzibę 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 Orientali-
styczny oraz Instytut Historii Sztuki.

9 Szkoła Główna
Znajduje się w niej Instytut Archeologii.

10 Dom Kupców
Swoją siedzibę mają tu instytuty nale-
żące do Wydziału Neofilologii. 
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11 Budynek Audytoryjny
Tutaj mieściła się kiedyś Szkoła Sztuk 
Pięknych. Później budynek wykorzy-
stywany był przez Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny. Gdy zakończy się jego 
renowacja, swoją siedzibę będzie miał 
tu Wydział Dziennikarstwa i  Nauk Poli-
tycznych.

12 Szkoła Języków Obcych
Jest jedną z  jednostek uniwersytec-
kich, które prowadzą lektoraty języków 
obcych. 

13 Budynek Pomuzealny
Na początku zwany Pawilonem Sztuk 
Pięknych. Dzisiaj jest siedzibą Wydziału 
Historycznego.

14 Pałac Tyszkiewiczów- 
Potockich 
Swoją siedzibę mają tu Instytut Muzyko-
logii, Centrum Języka i Kultury Polskiej 
„Polonicum”, Studium Europy Wschod-
niej i Muzeum UW.

15 Pałac Czetwertyńskich-
Uruskich
W tym budynku Stanisław August 
dowiedział się, że został wybrany 
królem. Obecnie znajduje się tu Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych.

16 Szpital św. Rocha
W budynku znajduje się Instytut Kultury 
Polskiej, organizacje studenckie, księ-
garnia oraz przychodnia.



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 (www.irk.uw.edu.pl), sta-
rają się też rozwiązać wszelkie problemy kandydatów (również 
zagranicznych) związane z tym procesem (więcej o rekrutacji 
na str. 4-11).

Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, pok. 4
www.rekrutacja.uw.edu.pl

BIURO SPRAW STUDENCKICH
Zajmuje się m.in. obsługą toku studiów studentów polskich 
i  zagranicznych oraz wszelkimi sprawami socjalnymi, w  tym 
pomocą materialną i przyznawaniem miejsc w akademikach.

Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, pokoje 20a/b, 21, 22, 31
www.bss.uw.edu.pl

BIURO KARIER
Pomaga studentom oraz absolwentom uczelni w  znalezieniu 
pracy zgodnej z  ich kwalifikacjami i  aspiracjami. Organizuje 
liczne warsztaty, podczas których można dowiedzieć się, jak 
przygotować CV i list motywacyjny i 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 (więcej na str. 25).

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 tu 
musiał zajrzeć. Częstymi gośćmi są tu także studenci z zagranicy, 
którzy przejeżdżają na UW na semestr lub rok, bo BWZ znaj-
duje im miejsca w  akademikach, zajmuje się ubezpieczeniami 
czy sprawami wizowymi (więcej o działalności BWZ na str. 18).

Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, pok. 20c, 24, 28
www.bwz.uw.edu.pl

Z CZyM  
DO KOgO?

PRZEWODNIK PO UNIWERSYTECKICH BIURACH

Na kampusie głównym działa wiele biur uniwersyteckich. 
Każde z nich specjalizuje się w  innych zagadnieniach, dla-
tego warto wiedzieć, do którego zgłosić się z  konkretnym 
problemem.
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Wyrównywanie szans w dostępie do nauki – to dewiza, jaką kieruje 
się UW w  podejściu do osób niepełnosprawnych. Uczelnia trak-
tuje wszystkich studentów tak samo – od osób niepełnosprawnych 
wymaga się na egzaminach identycznej wiedzy i umiejętności, dzięki 
temu mają pewność, że ich dyplomy mają taką samą wartość, jak ich 
kolegów. To na czym skupia się UW, to likwidowanie barier: archi-
tektonicznych, technicznych, społecznych. Tak aby niepełnospraw-
ność nie przeszkadzała młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia, 
aby każdy mógł w  równym stopniu wykorzystać lata spędzone na 
uczelni: wyjechać na stypendium zagraniczne, zapisać się do koła 
naukowego, brać udział w życiu studenckim. 

Większość uniwersyteckich budynków została przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych, o  ich potrzebach uczelnia pamięta 
także przy każdej nowej inwestycji. Od wielu lat działa na UW 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, z jego usług korzystają wszy-
scy: kandydaci, studenci, absolwenci oraz pracownicy. Wachlarz 
pomocy, na którą liczyć może osoba niepełnosprawna na UW, jest 
niezwykle szeroki. 

KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI:
• mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z  ich zain-

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

• przechodzą taką sama procedurę rekrutacyjną, jak inni apliku-
jący na studia;

• jeśli wybrali kierunek, na którym obowiązuje dodatkowy egza-
min, mogą liczyć na odpowiednie dostosowanie jego formy, 
np. egzamin pisemny zostanie dla osoby niewidomej przygo-
towany w języku brajla, egzamin ustny w przypadku osoby nie-
słyszącej odbędzie się z udziałem tłumacza języka migowego;

• mogą skorzystać z  bezpłatnych kursów komputerowych 
(podstawowych umiejętności komputerowych, zaawansowa-

nego korzystania z zasobów internetu, obsługi MS PowerPo-
int, MS Excel, MS Word), szkolenia trwać będą do grudnia 
2011 r., formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 
internetowej BON. 

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI MOGą M.IN.:
• otrzymać w akademiku pokój dostosowany do ich potrzeb;
• ubiegać się o specjalne stypendium; 
• korzystać z  transportu uniwersyteckiego, pomocy asystentów 

transportowych, zajęć z instruktorem orientacji przestrzennej;
• uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na pływalni 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo, lektoratach realizowa-
nych indywidualnie lub w małych grupach;

• korzystać na zajęciach z usług tłumaczy języka migowego;
• korzystać z dostosowanych do ich potrzeb pracowni kompu-

terowych (m.in. Centrum Komputerowego dla Osób Niepeł-
nosprawnych);

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

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

• korzystać z konsultacji psychologa oraz lekarza psychiatry.

Szczegółowe informacje, na temat wszystkich  
usług BON oraz tego, jak uzyskać pomoc  

znaleźć można na stronie:  

www.bon.uw.edu.pl  

UNiWERSyTET 
RóWNyCh SZANS
STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI NA UW



Ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszech-
nianie najlepszych rozwiązań – to recepta na to, jak zapew-
nić wysoką jakość kształcenia.

Uniwersytet dba o zachowanie i ciągłe podnoszenie jakości naucza-
nia na uczelni. Służą temu liczne ankiety prowadzone wśród studen-
tów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich. To właśnie oceny 
społeczności akademickiej i  wnioski z  przeprowadzonych badań 
stanowią podstawę do ciągłej pracy nad polepszaniem warunków 
edukacji na Uniwersytecie. Nad zapewnianiem i  doskonaleniem 
nauczania czuwa Biuro ds. Jakości Kształcenia, które wspomaga 
i koordynuje pracę zespołów na poziomie uczelnianym i jednostko-
wym, oraz Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Od wielu lat wszyscy studenci UW wypełniają ankiety doty-
czące zajęć dydaktycznych, na które uczęszczają, na zakończenie 
każdego przedmiotu – pod koniec semestru bądź roku akademic-
kiego. Oprócz tego, od 2008 r. uczestniczą w  ogólnouniwersytec-
kiej ankiecie oceniającej jakość kształcenia na UW, prowadzonej raz 
w roku on-line. Studenci oceniają w niej m.in. pracę dziekanatów, 
funkcjonowanie systemu USOS (elektronicznego systemu obsługi 
studiów), możliwości rozwoju naukowego, przestrzeganie praw stu-
denta na uczelni, funkcjonowanie akademickiej służby zdrowia czy 

uniwersyteckich bibliotek. Na podstawie wyników badań przygo-
towywane są rekomendacje dla władz uczelni oraz poszczególnych 
wydziałów i  instytutów. Dzięki wynikom dotychczasowych edycji 
ankiety wprowadzono liczne udogodnienia dla studentów, m.in. 
przesunięto terminy zapisów na zajęcia WF oraz lektoraty, zaku-
piono nowe serwery, aby uniknąć zawieszania się systemu USOS, 
a wśród słuchaczy I roku prowadzona była akcja informacyjna o pra-
wach przysługujących studentom. 

Do tej pory przeprowadzono trzy ankiety ogólnouniwersyteckie, 
w których udział brali studenci oraz jedną przeznaczoną dla dokto-
rantów. Obecnie przygotowywana jest ankieta, w której absolwenci 
UW z  perspektywy swoich doświadczeń na rynku pracy oceniać 
będą ukończone kierunki – przydatność wiedzy i umiejętności zdo-
bytych na Uniwersytecie w swej codziennej pracy. 

Biuro ds. Jakości Kształcenia

www.bjk.uw.edu.pl
 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

www.pejk.uw.edu.pl

TWóJ gŁOS  

Się LiCZy!
ANKIETY OCENIAJąCE JAKOŚć KSZTAŁCENIA NA UW
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Co łączy Muńka Staszczyka, Romana Gutka i Ernesta Brylla? Odpo-
wiedź jest prosta – popularny rockman, twórca Warszawskiego Festi-
walu Filmowego oraz znany poeta i  dyplomata w  trakcie studiów 
na Uniwersytecie mieszkali w domu studenckim. Również dziś stu-
denci UW mogą zamieszkać w akademiku.

O miejsce w domu studenckim mogą się starać przede wszyst-
kim osoby, które pochodzą z miejscowości oddalonych od Warszawy, 
mają utrudniony dojazd na uczelnię i są w trudnej sytuacji mate-
rialnej. W  przypadku wolnych miejsc o  przydział w  domach stu-
denckich mogą ubiegać się pozostali studenci. UW oferuje łącznie 
ponad 2.800 miejsc w sześciu domach studenta, które są położone 
w  różnych częściach miasta: na Ochocie, Pradze, Służewcu oraz 
w Śródmieściu. Usytuowanie akademików nieopodal przystanków 
autobusowych, tramwajowych czy metra umożliwia studentom 
szybki dojazd do centrum miasta i na zajęcia. 

Ceny miesięcznego pobytu w akademikach należących do UW 
wahają się od 250 zł do 550 zł od osoby i zależą od rodzaju pokoju, 
w którym mieszka student. W domach studenckich istnieje możli-
wość korzystania z  internetu oraz pokoi „cichej nauki”. W budyn-
kach znajdują się również pralnie, kuchnie lub aneksy kuchenne, sale 
telewizyjne oraz do gry w ping-ponga. W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców do prawie wszystkich akademików wchodzi się przy 
pomocy kart magnetycznych.  

Większość domów studenckich została również przystosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o studentach, którzy 

mają problemy z  poruszaniem się zamontowano 
podjazdy umożliwiające łatwiejszy dostęp do budynków, 
poszerzono drzwi, ułatwiając przejazd na wózku, a w łazienkach 
i kuchniach zamontowano mechanizmy, dzięki którym osoby 
niepełnosprawne bez trudu mogą korzystać z  tych pomiesz-
czeń. 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 przyznawa-
nia miejsc w  akademikach 
UW znajdują się na stronie 
Biura Spraw Studenckich: 
www.bss.uw.edu.pl. 

Każdy student UW, tuż po złożeniu ślubowania, otrzymuje elektro-
niczną legitymację studencką. ELS ma wiele przydatnych funkcji. 
Jest dokumentem poświadczającym status studenta i kartą biblio-
teczną, upoważnia studentów do rabatów, można na niej kodować 
bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe.

Legitymacja studencka uprawnia też do ulg przy zakupie bile-
tów transportu publicznego. W  zależności od rodzaju transportu 

i typu biletu zniżka wynosi 49%, 50% lub 51%.
Za wydanie karty pobierana jest jednorazowa opłata, która 

wynosi w tej chwili 17 zł. Ważność legitymacji przedłuża się po zali-
czeniu każdego kolejnego semestru studiów w sekretariacie swojej 
jednostki. Po semestrze zimowym trzeba zrobić to do 31 marca, a po 
letnim do 31 października.
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żWiREK CZy MUChOMOREK?
DOMY STUDENCKIE 

KiLKA W JEDNyM
ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

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
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Neurobiologia, prawo bankowe, kultura 
islandzka, optyka i  fotonika, filozofia eks-
perymentalna, dyplomacja, teatr, biofizyka 
oraz historia architektury i  urbanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego to tylko nie-
które z zagadnień, które mogą zgłębiać stu-
denci UW, działający w kołach naukowych. 

Dziś na UW istnieje kilkaset kół naukowych 
i  artystycznych, wśród nich są: koło naukowe 
korespondencji sztuk, „Fil-Antrop”, koło syste-
mów politycznych państw Orientu oraz literac-
ko-teatralne.

By zostać członkiem koła naukowego 
wystarczy mieć pasję, chęć rozwijania własnych 
zainteresowań i  aktywnie uczestniczyć w  spo-
tkaniach. 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. Każde koło ma opiekuna mery-
torycznego, 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 
Mazurkiewicz, prezes Studenckiego Koła 
Naukowego Neurobiologii, które istnieje na 
Wydziale Biologii UW. Dodaje, że członkostwo 
w  kole ułatwia nie tylko znalezienie współpra-
cowników do prowadzenia projektu naukowego, 
ale też umożliwia pozyskanie środków finanso-
wych na badania. – Młodsi studenci, dzięki uczest-
nictwu w  naszych spotkaniach, mogą zapoznać się 
z konkretnym tematem naukowym od podstaw. Przy-

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

Aktywność uniwersyteckich kół naukowych 
nie ogranicza się jedynie do cotygodniowych spo-
tkań i wygłaszania referatów. Bardzo często stu-
denci biorą udział w krajowych i zagranicznych 
konferencjach naukowych. I tak np.: członkowie 
SKNN uczestniczą w  corocznej Neurokonfe-
rencji Neuronus w  Krakowie czy Sylwestro-
wych Warsztatach Naukowych, organizowanych 
przez zaprzyjaźnione Koło Genetyki i Epigene-
tyki. Pasjonaci neurobiologii współpracowali 
też z  popularnym portalem internetowym, dla 
którego pisali artykuły o charakterze popularno-
naukowym. A członkowie Międzywydziałowego 
Koła Naukowego „Lingua Iuris” już od kilku lat 
współorganizują ogólnopolskie dyktando praw-
nicze, w  którym swoją wiedzę mogą sprawdzić 
studenci wszystkich uczelni z całego kraju.

Pieczę nad kołami naukowymi UW sprawuje 
Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu 
Naukowego, na której czele stoi prorektor ds. 
studenckich. Działalność kół jest w dużej mierze 
finansowana z budżetu UW. W 2010 r. uczelnia 
przeznaczyła na ten cel ok. 400 tys. zł. 

Wykaz wszystkich uniwersyteckich  
kół naukowych znajduje się na stronie 

www.rada.uw.edu.pl

ROZWiNąć PASJE
KOŁA NAUKOWE 
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AKADEMICKIE RADIO KAMPUS 
Pierwsza akademicka rozgłośnia w  Warszawie. Na ante-
nie poruszane są tematy związane z  życiem studenckim 
i  wszystkimi sprawami dotyczącymi szkolnictwa wyż-
szego. Kampus to również duża dawka kultury. W  stacji 
pracują głównie studenci, zdobywając praktykę dzienni-
karską. 

Radia można słuchać na 97,1 FM w  Warszawie i  w 
promieniu 30 km od stolicy, a także w internecie. 

www.radiokampus.waw.pl 

AKADEMICKI ZWIąZEK SPORTOWY UW
Do związku może przystąpić każdy student i pracownik, 
który chce rozwijać swoje sportowe zainteresowania. 
W 2010 r. w treningach uczestniczyło ponad 1500 zawod-
ników. AZS ma 9 sekcji ligowych: brydż, futsal, koszy-
kówka kobiet, piłka nożna kobiet, piłka ręczna kobiet 
i mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz szachy. 
Działają również sekcje aerobiku, badmintona, ergometru 
wioślarskiego, judo, karate, kolarstwa górskiego, lekkiej 
atletyki, piłki nożnej mężczyzn, pływania, snowboardu, 
tenisa, trójboju siłowego oraz żeglarstwa. 

www.kuazsuw.pl 

CHóR AKADEMICKI UW
Chór istnieje już od prawie wieku. Występowali w nim Jan 
Kiepura, Maria Kuncewiczowa czy Jadwiga Rappé. Zespół 
uczestniczy w  wielu konkursach, zazwyczaj zdobywając 
wysokie miejsca. Ostatnio zdobył Grand Prix turnieju 
Legnica Cantat 42, uważanego za jeden z najważniejszych 
konkursów, w których mogą startować chóry. 

www.chor.uw.edu.pl

UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY 
Zrzesza studentów, absolwentów oraz pracowników 
naukowych nie tylko z  Uniwersytetu, ale też Politech-
niki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego 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 Alpinizmu. 

www.uka.pl 

TEATR AKADEMICKI UW
Tworzą go studenci różnorodnych kierunków studiów 
z  wielu uczelni. Oprócz spektakli, organizują spotkania 
z wybitnymi przedstawicielami świata kultury, nauki, poli-
tyki i biznesu, prowadzą warsztaty z retoryki praktycznej 
i autoprezentacji. Promują kulturę polską za granicą. Dużo 
podróżują, występowali w  Casablance, Edmonton, 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  „Hybrydami” 
związani byli m.in. Wojciech Młynarski, Adam Kreczmar 
i  Janusz Kofta. Czy wśród dzisiejszych aktorów teatru 
znajdą się ich godni następcy? O tym przekonamy się już 
niedługo.

www.teatrhybrydy.uw.edu.pl 

ZPIT „WARSZAWIANKA”
Taniec, śpiew, muzyka i  folklor – tak w  skrócie można 
opisać Warszawiankę. Zespół prezentuje tańce narodowe, 
obrazki sceniczne z  różnych regionów kraju, koncerty 
bożonarodzeniowe oraz wielkanocne. Corocznie orga-
nizuje koncert charytatywny „Podaj Serce” na rzecz Pol-
skiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Artyści 
występowali nie tylko w Europie, ale również w Chinach, 
Indiach, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Korei, Tajwanie i USA. 

www.warszawianka.uw.edu.pl 

PO gODZiNACh
ORGANIZACJE STUDENCKIE 



WSZySCy 
RAZEM
SAMORZąD STUDENTóW

Samorząd tworzą wszyscy studenci uczelni. Żeby aktywnie 
działać w organach samorządu, nie trzeba wiele. – Wystarczą 
chęci, determinacja i świadomość obowiązków – mówi Paweł Gła-
wiński, rzecznik prasowy ZSS. 

Studentów reprezentuje 55 jednostkowych zarządów oraz Zarząd 
Samorządu Studentów – główny organ wykonawczy. – Każdy 
wydział ma swoją reprezentację w ZSS, jednak nie każdy instytut i kate-
dra czy inna jednostka dydaktyczna. Związane jest to ze strukturą każdego 
wydziału i potrzebami studentów – wyjaśnia Piotr Müller, przewodni-
czący ZSS UW.

ZSS współpracuje z zarządami jednostek. Odpowiada za wiele 
przedsięwzięć. Razem z władzami uczelni działa na rzecz podno-
szenia jakości kształcenia. Dba o  przestrzeganie praw studenta, 
zajmuje się sprawami socjalnymi. Samorządy jednostek działają 
bardziej lokalnie. 

Zarząd stara się też o to, by studenci UW w wielu miejscach 
w stolicy płacili mniej. Informacje o Samorządowych Rabatach, 
które obowiązują m.in. w  instytucjach kulturalnych, pubach 
czy restauracjach, dostępne są na stronie: www.rabat.samorzad.
uw.edu.pl. 

Przy ZSS UW działa też Studenckie Biuro Pracy, zajmujące 
się pośrednictwem pracy dla studentów i absolwentów wszystkich 
uczelni wyższych.

Samorząd prowadzi swoją stronę internetową (www.samorzad.
uw.edu.pl), na której znajduje się interaktywny kalendarz wydarzeń 
na UW. Na stronie znajduje się też „Kącik za grosik”, gdzie zamiesz-
czane są ogłoszenia o wynajmie mieszkań i pokoi. 

W maju 2010 roku z  inicjatywy zarządu powstała studencka 
telewizja internetowa Uniwerek.TV. – To telewizja studencka, o stu-
dentach i  dla studentów. W  naszych materiałach poruszamy interesujące 
tematy, takie jak: polityka, kultura, społeczeństwo. Ponadto, chcemy wyjść 
naprzeciw Waszym problemom i rzucić światło na nurtujące Was sprawy – 
w taki sposób działalność telewizji  przedstawia jej zespół.

Praca w samorządzie to nie tylko 
doskonała okazja do sprawdze-

nia swoich możliwości, ale także 
doświadczenie, które przydaje się 
w późniejszym życiu zawodowym

Piotr Müller, 
przewodniczący ZSS

Samorząd wspiera inicjatywy o charak-
terze kulturalnym, naukowym, integra-
cyjnym, sportowym i promocyjnym. 

JUWENALIA – święto studentów. Na 
Uniwersytecie rozpoczynają się na 
początku maja. Na kampusie głównym 
powstaje ogromna scena, gdzie odbywa 
się wiele koncertów. To już tradycja, że 
podczas drugiego dnia obchodów na UW 
gra Kazik. Na Krakowskim Przedmieściu 
rozstawiane jest Miasteczko Akademic-
kie, gdzie swoje działania prezentują koła 
naukowe. 

WIELKIE POŁOWINKI – impreza orga-
nizowana na początku semestru letniego, 
przeznaczona dla osób, które są w poło-
wie studiów. Udział może brać jednak 
każdy. 

LETNIA SCENA AKADEMICKA  – czyli 
liczne atrakcje podczas wakacji w  War-
szawie. Na Małym Dziedzińcu UW odby-
wają się koncerty i wieczory karaoke.

MY ENTERPRISE – THE BAND – kon-
kurs dla zespołów muzycznych z  całej 
Polski. W zeszłym roku do wygrania była 
sesja nagraniowa w studiu. 

30.PO STUDENCKU



Na uczelni działa wiele poradni, które pomagają studentom 
rozwiązać różnorodne problemy. Specjaliści udzielają bez-
płatnych konsultacji prawnych, psychologicznych czy języ-
kowych.

AKADEMICKA PORADNIA PRAWNA
To nie tylko pomoc dla studentów uczelni warszawskich, ale 
również możliwość zdobycia doświadczenia w pracy doradczej 
dla studentów Wydziału Prawa i  Administracji UW. – Cotygo-
dniowe dyżury są okazją do sprawdzenia wiedzy w  praktyce. Każda 
kolejna sprawa to nowe zagadnienie, inny problem, a przede wszyst-
kim osoba, której można udzielić pomocy prawnej – mówi Katarzyna 
Chmielewska, młodszy doradca APP.

W poradni pracują młodsi doradcy, studenci ostatnich lat 
i  absolwenci oraz starsi doradcy, doktoranci, którzy mają duże 
doświadczenie w  prowadzeniu konsultacji prawnych. Porady, 
których udzielają dotyczą spraw studenckich oraz prawa: spad-
kowego, rodzinnego, pracy, cywilnego, administracyjnego.  
– Porada jest sporządzana w  ciągu tygodnia – maksymalnie  dwóch 
w zależności od stopnia jej zawiłości – wyjaśnia Agnieszka Popław-
ska, dyrektor APP.

Krakowskie Przedmieście 24, p. 109
www.poradnia.vislegis.pl

KLINIKA PRAWA
To Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej, działający przy 
Wydziale Prawa i  Administracji. Misja kliniki brzmi: kształcić 
się i pomagać. Kształcić – ponieważ ośrodek stwarza okazję dla 
studentów WPiA do zdobycia doświadczenia przy rozwiązywa-

niu problemów prawnych. A pomagać, bo świadczy bezpłatne 
porady dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie adwo-
kata lub radcy prawnego. 

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 obo-
wiązkowe, roczne szkolenie. W jego trakcie odbywają się zaję-
cia psychologiczne i praktyczne, seminaria oraz dyżury.

Collegium Iuridicum I, p. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28 
www.klinika.wpia.uw.edu.pl

CENTRUM ROZWIąZYWANIA SPORóW I KONFLIKTóW 
Na Wydziale Prawa i  Administracji działa również centrum 
wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polubowne 
metody rozwiązywania sporów. Centrum udziela bezpłat-
nych porad wszystkim członkom społeczności akademickiej, 
pomagając rozwiązywać spory pracownicze, między studen-
tami czy konflikty między studentami a administracją. Zasto-
sowanie tych metod przyczynia się nie tylko do zmniejszenia kosztów 
postępowania, ale przede wszystkim służy szeroko rozumianym celom 
edukacyjnym, poprawia komunikację i  ogólną atmosferę w  ramach 
środowiska akademickiego, sprzyja konstruktywnemu rozwiązywa-
niu problemów, a także zapobiega ich powstawaniu – informują 
pracownicy centrum.

Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4, p. 3.5
www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

RECEPTA 
NA PROBLEMy 
STUDENCKIE PORADNIE
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TELEFONICZNA PORADNIA JĘZYKOWA
Wątpliwości dotyczące poprawnej i starannej polszczyzny, zasad 
ortografii i  interpunkcji polskiej czy korzystania ze słowników 
języka polskiego rozwiąże Telefoniczna Poradnia Językowa. 
Pytanie można zadać telefonicznie lub mailowo. Na stronie 
internetowej jest również słownik języka polskiego oraz porad-
nik, przygotowany na podstawie najczęściej zadawanych pytań.

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

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA 
W trakcie roku akademickiego w  Biurze ds. Osób Niepełno-
sprawnych odbywają się dyżury psychologów i  lekarza psy-
chiatry. Z  porad specjalistów może skorzystać każdy student 
warszawskiej uczelni, niezależnie od tego, czy jest pełnosprawny 
czy nie. – Na konsultację studenci zgłaszają się z własnej inicjatywy, 
kiedy czują potrzebę omówienia z  psychologiem swojej sytuacji powo-
dującej dyskomfort w  sferze emocjonalnej, funkcjonowania społecz-
nego, samooceny, czy motywacji do nauki – mówi Anna Szymańska, 
zastępca kierownika BON.

Najczęściej studenci zgłaszają się do biura z  zaburzeniami 
nastroju np. depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, obciąże-
niami psychicznymi wynikającymi z  sytuacji życiowej, kłopo-
tami osobowościowymi. – Po wstępnym rozpoznaniu problemu, 
psychologowie wskazują optymalną w ich ocenie formułę wsparcia, np. 
konsultację psychiatryczną czy terapię psychologiczną w  zewnętrznym 
ośrodku. Psycholog 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 od tygodnia do dwóch. 

Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne
www.bon.uw.edu.pl 

AKADEMICKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII
Bezpłatna psychoterapia dla studentów uczelni warszawskich 
– to pomoc dla tych, którzy nie radzą sobie ze stresem, trudno 
im przezwyciężyć własne słabości, takie jak nieśmiałość, pro-
blemy ze skupieniem uwagi czy kontaktami interpersonalnymi 
lub zauważyli u siebie objawy nerwicowe. Każdy kto zgłosi się 
do ośrodka, może liczyć na konsultacje. Specjaliści pracujący 
w  poradni są psychologami z  wieloletnią praktyką psychotera-
peutyczną. Podczas sesji ze studentami w spotkaniach uczestni-
czą najczęściej dwaj koterapeuci, czyli studenci ostatniego roku 
psychologii, którzy wybrali specjalizację psychoterapia. Jeżeli 
pacjentem jest student lub pracownik Wydziału Psychologii, 
psychoterapia odbywa się zawsze bez obecności koterapeutów. 
Długość trwania terapii oraz jej rodzaj ustalane są indywidualnie.

Wydział Psychologii UW 
ul. Smyczkowa 11a
tel. (22) 853 76 72

PRACOWNIA ZABURZEŃ RODZINY 
Pracownia Wydziału Psychologii proponuje bezpłatne konsulta-
cje i psychoterapię małżeństw, par i  rodzin. Prowadzone przez 
doświadczonych psychologów oraz zespół stażystów spotkania 
mają na celu pomoc parom, u których występują kłopoty z poro-
zumiewaniem się w związku czy problemy wynikające z różnicy 
zdań.

ul. Stawki 5/7, p.100
mpolak@psych.uw.edu.pl
szymek@psych.uw.edu.pl
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SPIS ILUSTRACJI

Mirosław Kaźmierczak: 5, 6, 9, 24, 31, okładka 3.
Jan Grabek 8, 10, 17, 93.
Marcin Kluczek: 13, 20, 26, okładka 2.

okładka 1 – Kampus UW przy Krakowskim Przedmieściu, fot. K. Trela 
str. 8 –  Tkany pas oraz drewniane zausznice odnalezione podczas wykopalisk 

w El Castillo de Huarmey, Peru, fot. M. Giersz
str. 10 – Tekstura faz ciekłokrystalicznych, źródło: Wydział Chemii
str. 12 – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, wizualizacja APA Kuryłowicz 
str. 27 – Dom studenta nr 4, fot. J. Jasiewicz 
str. 28 – Układ EAGLE, źródło: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów www.irk.uw.edu.pl



www.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (22) 55-20-000
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