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Pilchy – Stacja hydrobiologiczna
Miejscowość Pilchy położona jest nad jeziorem Roś. 
W jego zbiorniku naukowcy z Wydziału Biologii 
prowadzą badania limnologiczne flory i fauny. W 
stacji odbywają się zajęcia z ekologii terenowej, 
ekologii ekosystemów oraz ekologii ekosystemów 
wodnych i lądowych.

Urwitałt – Stacja terenowa
Stacja położona niedaleko Mikołajek działa od  
1975 r. Korzystają z niej studenci i pracownicy Wy-
działu Biologii. Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, 
m.in. binokulary i mikroskopy, pozwala badaczom 
przygotować i wstępnie obrobić materiał zebrany 
w terenie.

Sajzy – Stacja terenowa 
To tam studenci Wydziału Biologii poznają ekologię 
i systematykę różnych organizmów wodnych i 
lądowych oraz zróżnicowanie lokalnej fauny i flory.

Białowieża  
– Stacja GeoBotaniczna
Prowadzone są tam długoterminowe badania eko-
logiczne. Badacze śledzą losy każdej rośliny. Dzięki 
temu wiadomo, że gatunki wczesnowiosenne, kwit-
ną współcześnie średnio o dwa tygodnie wcześniej 
niż 50 lat temu.

MUrzynowo – Mazowiecki ośrodek 
GeoGraficzny
W bazie Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych znajduje się m.in. ogródek meteorologiczny 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt, służący do 
mierzenia temperatury i wilgotności powietrza oraz 
prędkości wiatru.

oStrowik – Stacja oBSerwatoriUM 
aStronoMiczneGo
W stacji położonej 200 m n.p.m. studenci mierzą 
jasność gwiazd, analizują pomiary i opracowują 
wnioski. W działającym od pół wieku ośrodku znaj-
duje się także luneta o 25-centymetrowej średnicy.

chęciny – eUropejSkie centrUM 
edUkacji GeoloGicznej
W otoczeniu skał pochodzących sprzed 500 mln lat 
stanie centrum, w którym odbywać się będą zajęcia 
terenowe dla studentów kierunków przyrodniczych 
z kraju i zagranicy, kursy geologii podstawowej 
i historycznej, mikropaleontologii czy hydrologii 
(więcej s. 13).

łUkęcin i zakopane
Nad morzem i w górach mogą odpoczywać oraz 
aktywnie spędzać czas studenci, a także pracow-
nicy UW.

SpotkaJmy SIĘ Na UW

początek rekrUtacji  
– 10 czerwca

 » www.rekrutacja.uw.edu.pl

 » www.irk.uw.edu.pl

 » www.uw.edu.pl

DoBRy  
poCZĄtEk*
kIlka INfoRmaCJI  
Dla kaNDyDatóW Na StUDIa

* Motto pasujące nie tylko do rozpoczęcia studiów 
na Uw, ale przede wszystkim część hasła obchodów 
dwusetnej rocznicy powstania Uniwersytetu, przypada-
jącej w 2016 r. – „dwa stulecia. dobry początek”. 

kIERUNk
I StUDI

óW

pIERWSZE kRokI Na UW

ZaSaDy REkRUtaCJ
I

StatyStykI

poZNaJ

DołĄCZ

koRZyStaJ

ćWICZ

www.rekrutacja.uw.edu.pl

WarSzaWa

chęciny

Murzynowo

łukęcinUrwitałt
pilchy

Sajzy

Białowieża

ostrowik

zakopane

PPPLLL



POZNAJ – NAJlePsZą ucZelNię w KRAJu
stAN licZbOwY 1 

tOP 10. DlAcZegO uw? 2 
PRZYstANeK NA DŁużeJ.  

ROZmOwA Z ReKtORem uw 4 
OceAN mOżliwOści.  

OfeRtA DYDAKtYcZNA 6 
stuDiA mięDZYucZelNiANe.  

eRAsmus+ i mOst 8 
mODA NA suKces NAuKOwY 10 

uNiweRsYtet cORAZ więKsZY 12 
DOŁącZ – OD KANDYDAtA DO stuDeNtA

KROK PO KROKu. ZAsADY ReKRutAcJi 14 
sYlwetKA KANDYDAtA.  

KtO wYbieRA (się NA) uw? 17 
KORZYstAJ – stuDiuJ AKtYwNie

NOwA mOwA.  
AbecADŁO DlA PieRwsZAKów 18 
uNiweRsYtecKie KNOw-hOw.  

stuDiA, stYPeNDiA, AKADemiKi 20 
Z cZYm DO KOgO?  

PRZewODNiK PO uNiweRsYtecKich biuRAch 24 
ZesPOŁY DO gieR i gRY ZesPOŁOwe 25 

RówNe sZANse w NAuce 26 
RecePtA NA PROblem.  

uNiweRsYtecKie PORADNie 27 
ĆwicZ – umYsŁ w DObReJ fORmie

siŁOwNiA umYsŁOwA.  
PRZeD egZAmiNem i NA cO DZieŃ 28 

KRZYżówKA 29 

sPis tReści
kRZyŻóWka 
 
gotowi,  
do studiów,  
start!  
Zaraz, a trening?  
Uczestnikom maratonu  
o indeks polecamy  
rozgrzewkę  
z długopisem w ręce. 

1. Uniwersytet ma ich 20.
2. Inaczej studia dzienne.
3. Egzamin dyplomowy.
4. Czapeczka z oficjalnego stroju 

świeżo upieczonego magistra 
lub doktora.

5. Uroczyste wręczenie indeksów 
i przyjęcie do grona studentów.

6. Główny mieści się przy Kra-
kowskim Przedmieściu 26/28.

7. Zajęcia dydaktyczne z języka 
obcego.

8. Studenckie trwają trzy 
miesiące.

9. W Bibliotece Uniwersyteckiej 
może być dydaktyczny.

10. Grono reprezentujące studen-
tów na szczeblu centralnym 
uczelni.

11. Poświadcza status studenta, 
jest jednocześnie kartą biblio-
teczną i kartą miejską.

12. Studencka impreza trwająca 
dwa dni, w czasie których nie 
odbywają się zajęcia.

13. Kiedyś rozmowa ustna 
zaliczająca przedmiot, dziś – 
sprawdzian albo test pisemny.
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Rozwiązanie znajduje się na tylnej okładce.
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STAN LICZBOWY
Studenci UW pisali już prace dyplomowe o tym, dlaczego Van Gogh obciął sobie ucho i jaki 
wpływ na to miało słońce, jak wygląda matematyczny model wyboru ścieżki przez mrówki 
między mrowiskiem a pożywieniem oraz o wpływie przedmiotu na styl życia i relacji 
człowiek-rower. Ty też będziesz mógł napisać swoją pracę na autorski temat. Najpierw 
zostań studentem Uniwersytetu. Powinieneś wiedzieć, że UW ma:

200 lat tradycji  
i ponad 200 programów studiów  
Uniwersytet Warszawski powstał na mocy edyktu Aleksandra I 
wydanego 19 listopada 1816 r.

48 tys. studentów i doktorantów  
oraz 7 tys. pracowników  
Gdyby wszyscy studenci i pracownicy UW zebrali się na Stadionie 
Narodowym, zajęliby wszystkie miejsca.

20 wydziałów i 29 jednostek naukowych 
UW jest pierwszą instytucją w tej części Europy, która otworzyła 
pracownię z firmą Google. Digital Economy Lab działa od 2014 r.

2 tys. zajęć w językach obcych  
i ok. 30 programów studiów po angielsku  
W 2014 r. na polskich uczelniach studiowało 36 tys. obcokrajowców 
na studiach licencjackich i magisterskich. Najwięcej z nich – prawie 
1,7 tys. – wybrało UW. Nasza uczelnia od lat przyciąga też najwięcej 
zagranicznych uczestników programu wymiany Erasmus – 1,3 tys.

3,3 tys. tematów badawczych  
w ciągu roku  
Aż 7 z 14 polskich laureatów prestiżowego konkursu o grant 
Europejskiej Rady Nauki (European Research Council) pracuje na UW. 
Prowadzą oni unikalne badania z nauk społecznych, informatyki, 
fizyki, językoznawstwa i astronomii.

3 kampusy:  
główny w Śródmieściu, Ochota, Służewiec  
Niektóre ośrodki uczelni położone są poza miastem, w Tatrach 
i nad Morzem Bałtyckim, a także poza granicami Polski – np. stacja 
terenowa w Kairze.

20% ze wszystkich studiujących 
w Warszawie  
Warszawa to najbardziej akademickie miasto w Polsce. Studiuje tu 
250 tys. osób w 75 uczelniach.

UUU

WWW
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TOP 10
Dlaczego UW? 

Na świecie jest ok. 20 tys. uniwersytetów badawczych, a UW jest wśród 2% najlepszych 
z nich! Dlaczego jeszcze warto studiować na UW? Powodów jest co najmniej 10.

1. Nauka od Najlepszych

Widzisz ich w programach popularnonaukowych, słyszysz o nich w radiu, może już czytałeś ich 
publikacje, a na Uniwersytecie będziesz mógł się od nich uczyć. Na UW pracuje obecnie ok. 3,5 tys. 
nauczycieli akademickich (największa kadra akademicka w kraju), wśród których jest ponad 850 
profesorów. 

2. dobry start

Uniwersytet monitoruje losy byłych studentów. Wyniki ostatniego badania pokazują, że posiadanie 
dyplomu UW to zdecydowany atut na rynku pracy. 90% absolwentów znajduje pracę podczas 
pierwszego roku po ukończeniu studiów (więcej s. 6). 

3. Studia Szyte na miarę

Studia na UW to możliwość wyboru spośród ponad stu kierunków studiów licencjackich, magister-
skich i doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Są 
wśród nich także studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę z różnych obszarów nauki (więcej s. 7). 

Za najmocniejsze  
strony UW  
absolwenci  
uznają m.in.  
prestiż uczelni, 
wszechstronne  
możliwości rozwoju 
oraz atmosferę  
studiowania.
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4. Na czasie
Co roku na UW otwierane są nowe kierunki. Nowości z ostatnich lat? Archeo-
logia podwodna, bioetyka, kognitywistyka czy historia i kultura Żydów.

5. Coraz nowoCześniej

Uniwersyteckie laboratoria wyposażane są w coraz nowszą aparaturę 
badawczą. Na uczelnię przyjeżdżają studenci i naukowcy z innych instytucji 
naukowych, aby móc korzystać z nowych urządzeń (więcej s. 12).

6. więCej niż warSzawa

Badania prowadzone są nie tylko w stolicy. Geolodzy jeżdżą w Góry 
Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają 
rozstawione od Gwatemali po Rosję, a astronomowie obserwują niebo 
w Chile (więcej na obwolucie).

7. a może po arabSku?

Na UW możesz nauczyć się mówić po węgiersku, łotewsku, macedońsku, 
persku albo w języku hindi. Niestandardowych propozycji jest o wiele więcej. 
Studiować można też w języku angielskim całe kierunki albo tylko wybrane 
przedmioty (więcej s. 7).

8. Labirynty kSiążek

Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi 
i instytutowymi ma w swoich zbiorach ok. 5,8 mln woluminów. To największy 
akademicki księgozbiór w kraju. Codziennie BUW odwiedza ponad 3,5 tys. 
osób (więcej s. 21). 

9. Fizyk zgłębi SoCjoLogię?

Podczas studiów można brać udział w zajęciach ogólnouniwersyteckich. Są 
to przedmioty o różnorodnej tematyce, a dobiera się je według własnych 
preferencji. Na studiach kulturoznawczych można zapisać się np. na zajęcia 
z sokolnictwa (więcej s. 20).

10. zajęCia po zajęCiaCh

Uniwersytet dba o wszechstronny rozwój swoich studentów. Na uczelni działa 
związek sportowy, teatr, chóry, akademickie radio i studenckie magazyny. 
Na Ochocie znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji, a w nim hala sportowa, 
ośmiotorowy basen oraz ścianka wspinaczkowa (więcej s. 25).
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PRZYSTANEK NA DŁUŻEJ
Rozmowa z pRof. maRcinem pałysem,  
RektoRem UniweRsytetU waRszawskiego.

Są tacy, którzy już od 
dzieciństwa interesują się 
nauką i z nią wiążą swoją 
karierę. Tak było z rektorem 
UW, którego chemia 
ciekawiła już w przedszkolu. 
Zainteresowanie nią 
nie minęło w latach 
szkolnych, po maturze 
postanowił więc ją 
studiować na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Dostał Pan kiedyś zestaw 
„młodego chemika”?

Właściwie był to od razu zestaw 
„zawodowego chemika”. 
Moja babcia była nauczycielką 
chemii. Zawsze u niej w domu 
było sporo tajemniczych 
przedmiotów, ciekawie 
wyglądających substancji 
w różnych pojemnikach, które 
przyciągały moją uwagę. 
Chemią zacząłem się więc 
interesować bardzo wcześnie.

A co jest w niej tak ciekawego, 
że postanowił Pan związać się 
z nią na nieco dłużej?

Przede wszystkim to, że jest 
to nauka eksperymentalna. 

W WaruNkach 
domoWych 
poStanowiłem 
samodzielNie 
otrzymać Stop 
miedzi.

4
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Chemicy starają się poznać 
własności substancji czy 
sposób ich zachowania. 
Czekanie na efekt tych prób jest 
bardzo ekscytujące. W chemii 
wiedzę zdobywa się głównie 
w wyniku własnej działalności, 
samodzielnie przeprowadzonych 
doświadczeń. 

Czyli studiować chemię uda się 
bez ślęczenia nad książkami? 

Niezupełnie. Dobra 
znajomość literatury uchroni 
nas przed wykonywaniem 
eksperymentów, które dawno 
już zostały przeprowadzone. 
W chemii część wiedzy to fakty, 
które trzeba zapamiętać, ale 
pozostała część to zależności 
i modele, a tę wiedzę zdobywa 
się, rozwiązując zadania 
i problemy.

Zdaje się, że najbardziej 
interesujące są jednak 
eksperymenty. Pamięta Pan 
swoje pierwsze doświadczenia?

Będąc jeszcze w szkole 
podstawowej, w warunkach 
domowych, postanowiłem 
samodzielnie otrzymać stop 
miedzi. Niestety w wyniku tego 
doświadczenia odpadła emalia 
z kuchenki, no i miałem drobny 
konflikt z rodzicami. 

W szkole średniej razem 
z dwoma kolegami właściwie 
przejęliśmy kontrolę nad 
pracownią chemiczną. Warsztat, 
jak na tamte czasy, był 
naprawdę dobrze wyposażony. 
Dymiło się, świeciło, paliło, 
zmieniało kolory, wydzielały 
się różne zapachy. Raz 
mieliśmy spór z nauczycielką, 
która przyszła prowadzić 
następną lekcję w sali, 

w której przeprowadzaliśmy 
doświadczenia. Niestety ze 
względu na panujący tam 
zapach, było to niemożliwe. 

Rozumiem, że niekoniecznie 
była to woń piżma i kwiatu 
lotosu?

Wtedy to był chyba amoniak 
(NH3). Na szczęście obyło się 
bez konsekwencji, nauczyciele 
podchodzili z dużym 
zrozumieniem do tych naszych 
prób i zachęcali do kolejnych 
eksperymentów. 

A im zawsze wychodziły?

Nie wszyscy mają do tego 
talent. Utkwiło mi w pamięci 
jedno doświadczenie z lekcji 
fizyki. Do barometru rtęciowego 
trzeba było wprowadzić trochę 
eteru dietylowego (C2H5OC2H5), 
który parował, powodując 
spadek ciśnienia i obniżając 
poziom rtęci. Mieliśmy 
nauczycielkę fizyki, której 
generalnie doświadczenia nie 
wychodziły. Próba zrobienia 
tego eksperymentu zajęła jej 
całą lekcję. Ale udało się.

Czy będąc rektorem, ma Pan 
czas na przeprowadzanie 
doświadczeń?

Prowadzę ze studentami 
laboratorium z chemii 
nieorganicznej. W pracowni 
zajmujemy się wprowadzaniem 
niewielkich domieszek atomów 
i jonów do kryształów. 
W ten sposób zmieniamy ich 
właściwości, np. z izolatorów 
powstają półprzewodniki.

proF. marCin pałyS 

• 44 rektor UW, pierwszy 
rektor-chemik,

• studia zamiast w pięć lat 
skończył w cztery, 

• doktorat uzyskał na 
University of Twente 
w Holandii; żeby prowadzić 
tam zajęcia ze studentami, 
w rok nauczył się języka 
niderlandzkiego, 

• naukowo zajmuje się 
chemią eksperymentalną, 
głównie chemią nieorga-
niczną i fizyczną,

• do pracy najchętniej jeździł-
by na rowerze.
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OCEAN MOŻLIWOŚCI
ofeRta dydaktyczna

UW to uczelnia różnorodna. Uniwersyteckie wydziały i inne jed-
nostki prowadzą ponad sto kierunków i specjalności wszystkich 
trybów studiów, od „a” jak administracja do „z” jak zastosowanie 
fizyki w biologii i medycynie. 

Na Uniwersytecie Warszawskim uczy się 48 tys. studentów na 
studiach licencjackich i magisterskich. Kandydaci mogą wybierać 
spośród kierunków prowadzonych na 20 wydziałach:

• „Artes Liberales”

• Biologii

• Chemii

• Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych

• Filozofii i Socjologii

• Fizyki

• Geografii i Studiów 
Regionalnych

• Geologii

• Historyczny

• Lingwistyki Stosowanej

• Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki 

• Nauk Ekonomicznych

• Neofilologii

• Orientalistyczny

• Pedagogiczny

• Polonistyki

• Prawa i Administracji

• Psychologii

• Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji

• Zarządzania 

Niemal peWNa praca po uW
Pierwsze kroki na rynku pracy mogą być frustrujące. Ale nie dla tych, którzy skończyli UW. 94% 
absolwentów z tytułem magistra miało doświadczenie w pracy, a 86% pracowało na etacie. Tak 
wynika z raportu, w którym wykorzystano dane ZUS dotyczące absolwentów Uniwersytetu Warsza-
wskiego z lat 2009-2011. Było to pierwsze i jedyne tego typu badanie oparte na danych z rejestrów, 
a nie opiniach ankietowanych. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą rozpocząć studia na 
najlepszym i największym Uniwersytecie w kraju.

UW przywiązuje dużą wagę do jakości kształcenia. Kontrolują ją specjalnie powołane w tym celu 
jednostki wewnętrzne. Od 2008 r. przeprowadzana jest ankieta ogólnouniwersytecka sprawdzająca 
warunki pracy i studiowania. Jakość kształcenia weryfikuje również niezależna instytucja – Polska 
Komisja Akredytacyjna. Do tej pory spośród kilku uniwersyteckich wydziałów, które oceniła PKA, 
wyróżnienie otrzymały wydziały Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Fizyki, a wśród kierunków 
– chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo i zarządzanie.

WykSZTałceNie 
UNiWerSyTeckie 
mUSi być SyNoNimem 
Dla SZerokich 
horyZoNTóW, 
WSZechSTroNNości, 
komPeTeNcji, 
oTWarTości 
kryTycZNeGo UmySłU, 
SamoDZielNości 
iNTelekTUalNej oraZ 
ZaSaD eTycZNych. 
  
proF. marCin pałyS, 
rektor uW 
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na uniwerSyteCie można uCzyć Się aż 36 języków obCyCh

Prowadzone są również lektoraty z polskiego języka migowego, a dla cudzoziemców 
– z języka polskiego jako obcego. Każdego roku wzrasta również liczba przedmiotów 
wykładanych w języku obcym na studiach polskojęzycznych. Obecnie jest ich ok. 2 tys.

   iNdoNezyjski      japoński       

angielski  arabski    bułgarsKi  

OrmiańsKi  

hindi  

portugalski  

mOngOlsKi   

ChińSki      chorwacki  

 niemiecki  

hebrajsKi  

       KOreańsKi  
liteWski         
łOtewsKi  

hiszpański  

czeski       fińsKi  

fraNcuski  grecki  

kazachski  

węgierSki        włOsKi

    rumuński                 serbski    słOwacKi  

             niderlandzki  

PersKi      rosyjski  

suahili szWedzki                  turecki              
             ukraiński                   urdu      

gruzińSki  

Coś dLa 
indywiduaLiStów
Interdyscyplinarne studia 
międzyobszarowe w naukach: 
humanistycznych i społecznych 
oraz ścisłych, przyrodniczych 
i społecznych stworzono 
dla dociekliwych otwartych 
kandydatów, którzy nie 
obawiają się samodzielnie 
decydować o rozwoju 
naukowym. Studiując w tych 
kolegiach, można łączyć różne 
kierunki, np. matematykę 
i psychologię czy sinologię 
i pedagogikę. Każdy student, 
wspierany przez opiekuna 
naukowego (tutora), sam układa 
indywidualny plan zajęć, dzięki 
czemu poza przedmiotami 
obowiązkowymi może 
uczęszczać na inne interesujące 
go zajęcia. 

Ponadto na UW 
prowadzone się również 
studia interdyscyplinarne 
scalające programy kilku 
tradycyjnych kierunków. Są 
to: bioinformatyka i biologia 
systemów, energetyka i chemia 

jądrowa, język i społeczeństwo: 
interdyscyplinarne studia 
nad dyskursem, samorząd 
terytorialny i polityka 
regionalna, studia 
filologiczno-kulturoznawcze, 
zarządzanie środowiskiem, 
międzykierunkowe studia 
ekonomiczno-matematyczne 
i ekonomiczno-menedżerskie, 
międzyobszarowe studia 
ochrony środowiska. 

studiuj  
po aNGielsku
Kandydaci mają również do 
wyboru ok. 30 programów 
prowadzonych w języku 
angielskim, w tym:

• American Studies

• Applied Petroleum 
Geosciences

• Archaeology

• Chemistry

• Economics

• English Studies

• Enviromental Management

• European Administration

• Finance, Investments and 
Accounting

• International Business 
Program

• International Relations

• Internal Security

• Journalism and 
Communication Studies

• Philosophy of Being, 
Cognition and Value

• Political Science

• Psychology

• Teaching English to Young 
Learners 
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STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE
eRasmUs+ i most

Na studiach plecak i walizka przydadzą się nie tylko na wakacje, ale i na wyjazd na inną 
polską lub zagraniczną uczelnię. Drzwi do polskich uczelni otwiera program moST, do 
zagranicznych – erasmus+.

eraSmuS z pLuSem
Studenci mogą wyjechać do 
28 krajów Unii Europejskiej 
oraz kraju kandydującego 
do UE – Turcji, a także 3 
krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia). Mogą 
wyjechać na:

• część studiów do zagranicznej 
szkoły wyższej. O stypendium 
programu Erasmus mogą 
ubiegać się studenci 
przynajmniej drugiego 
roku studiów I stopnia oraz 
drugiego roku jednolitych 
studiów magisterskich, 

pierwszego roku studiów 
II stopnia oraz uczestnicy 
studiów doktoranckich UW;

• praktykę do instytucji 
zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki 
naukowo-badawczej, 
organizacji non-profit albo 
innej instytucji (muzeum, 
biblioteka, szpital, jednostka 
administracji lokalnej lub 
centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej 
wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium 
z UW są Niemcy, Hiszpania, 

Francja oraz Włochy. 
Jednocześnie studenci z tych 
krajów stanowią największy 
odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa 
przyjeżdża co roku na UW 
ponad tysiąc osób.

 » www.bwz.uw.edu.Pl 
Obsługą studentów 
chcących uczestniczyć 
w erasmusie zajmuje 
się biuro współpracy 
z zagranicą. 
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made iN polaNd
MOST wzorowany jest 
na Erasmusie. 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 
(więcej s. 20) 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.

Uniwersytet Warszawski 
jest jedną z najchętniej 
odwiedzanych uczelni przez 
stypendystów MOST-u. W roku 

akademickim 2014/2015 
przyjechały tu 144 osoby z tego 
programu, a z UW na inne 
krajowe uczelnie wyjechało 39 
osób.

iNdyWidualNie 
dobrane zajęCia
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 przedmioty tak, aby 
suma punktów wynosiła co 
najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować 
się na studiowanie innego 
kierunku. Trzeba jednak 
pamiętać, że wyjazd nie zwalnia 
z zaliczenia obowiązkowych 
zajęć w uczelni macierzystej.

droGa Na most
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. 

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, 
• Jana Kochanowskiego, 
• Warszawski, 
• Wrocławski, 
• Zielonogórski.

MO 
S T

 » www.mOst.uKa.uw.edu.Pl
internetowa rekrutacja odbywa 
się przez stronę
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MODA NA SUKCES NAUKOWY
Studenci i pracownicy UW mają na swoim koncie wynalazki, zwycięskie konkursy i unikalne 
badania. rywalizują z najlepszymi w świecie.

tetRapod
Międzynarodowy rozgłos, nie tylko w świecie nauki, zyskały spektakularne odkrycia paleontologów 
z UW, których podsumowanie znalazło się w jednym z numerów pisma „Nature” w 2010 r. Ślady tet-
rapoda, odkryte w Górach Świętokrzyskich, zmieniły dotychczasowe wyobrażenia o historii ewolucji.

el castillo de HUaRmey
Znaleziska dokonane przez uniwersyteckich archeologów w grobowcu El Castillo de Huarmey w Peru 
zostały uznane przez amerykański magazyn „Archaeology” za jedno z 10 najważniejszych odkryć 
archeologicznych 2013 r. na świecie.

Język migowy
Na Uniwersytecie powstaje elektroniczny korpus polskiego języka migowego, który w 2013 r. 
osiągnął status największego tego typu zbioru na świecie. Zespół naukowców, który go tworzy, 
należy do międzynarodowej sieci zespołów badawczych zajmujących się językami migowymi.

astRonomia
Astronomowie z UW wysunęli się na pozycję światowych liderów w dziedzinie wielkoskalowych 
przeglądów nieba. Uniwersytet prowadzi własne projekty astronomiczne oraz uczestniczy 
w międzynarodowych przedsięwzięciach, np. misjach satelitarnych Planck i Gaia.
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polsko-indiańskie zdeRzenie kUltUR
Dr Justyna Olko jest jedną z niewielu osób w Europie, które czytają dawne teksty w języku nahuatl 
(azteckim). Na Uniwersytecie uczy tego języka od kilkunastu lat. W 2012 r. została laureatką konkur-
su o Starting Grant, organizowanego przez Europejską Radę Nauki (European Research Council). Na 
UW pracuje naukowo jeszcze 6 zdobywców grantu ERC.

inteRfeJs mózg-kompUteR Bci
Liderami w tej dziedzinie są fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania biomedyczne 
dotyczące interfejsów mózg-komputer BCI.

infoRmatycy
Uniwersyteccy informatycy wielokrotnie odnosili sukcesy w takich zawodach jak: TopCoder, Face-
book Hacker Cup, Imagine Cup czy Google Code Jam. Dwukrotnie zwyciężali też w Akademickich 
Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC), w których już od 20 lat kwalifi-
kują się do finałów. W 2012 r. finały ACM ICPC odbyły się po raz pierwszy w Polsce, na UW.

sUpeRdokładny mikRoskop
Podczas przygotowywania pracy magisterskiej Joanna Oracz skonstruowała superrozdzielczy konfoka-
lny mikroskop typu STED wykorzystujący metodę wygaszania emisją wymuszoną (Stimulated Emission 
Depletion). Rozdzielczość, którą udało się uzyskać studentce, to ok. 100 nanometrów (standardowa 
rozdzielczość wynosi 200 nm). Dziś Joanna Oracz jest doktorantką w Laboratorium Procesów Ul-
traszybkich Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW.
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UNIWERSYTET CORAZ 
WIĘKSZY
Do Uniwersytetu należy ponad 120 budynków, których łączna powierzchnia to 400 tys. m² 
– to 3 razy więcej niż wynosi powierzchnia Pałacu kultury i Nauki. Wciąż powstają jednak 
nowe gmachy, a zabytkowe są gruntownie modernizowane.

kampuS główny 
w pałacach
Kampus przy Krakowskim 
Przedmieściu to miejsce, które 
przyciąga nie tylko studentów, 
lecz także turystów ze względu 
na interesującą architekturę. 
Ostatnio kompleksowo 
odnowione zostały m.in. Pałac 
Tyszkiewiczów-Potockich i Pałac 
Czetwertyńskich-Uruskich 
(w nim Stanisław August 
dowiedział się, że został 
wybrany królem) znajdujące się 
tuż przy Bramie Głównej UW, 
a Gmach Audytoryjny (w głębi 
kampusu) przechodzi właśnie 
renowację (znajdziesz je na 
okładce). 

i okolice
sąsiad biblioteki
Naprzeciwko Biblioteki 
Uniwersyteckiej, przy  
ul. Dobrej 55, stoi nowa 
siedziba wydziałów Neofilologii 
i Lingwistyki Stosowanej. Na 
zewnątrz – ciekawa elewacja, 
w środku – ponad 60 sal 
wykładowych, pracownie 
językowe, komputerowe, sale 
konferencyjne oraz intensywne 
kolory, które pomagają osobom 
słabowidzącym w orientacji 
w terenie. Na dachu – ogród, 
z którego widać Stadion 
Narodowy. To dopiero pierwszy 
etap budowy. W najbliższych 
latach dobudowana zostanie 
kolejna część gmachu.

   5
To licZba, kTóra Wiąże Się 
Z bUDyNkiem WyDZiałóW 
liNGWiSTycZNych. DWie 
5 UlokoWały Się jUż 
W aDreSie. kieDy ZakońcZy 
Się DrUGi eTaP bUDoWy, 
możNa bęDZie korZySTać 
Z 5 oGroDóW – cZTerech 
ZieloNych DZieDZińcóW 
i jeDNeGo oGroDU 
DachoWeGo. 
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kampus ochota
centrum nauk 
biologiczno-chemicznych
Biolodzy i chemicy poszukują 
tu nowych rozwiązań 
w energetyce, ochronie 
środowiska, przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym 
oraz nowych metod 
pomiarowych, które będą 
mogły skutecznie wspierać 
kryminalistykę czy archeologię. 
Centrum jest jednym z niewielu 
gmachów, w którym koszty 
aparatury przewyższyły koszty 
budowy samego budynku. 

centrum nowych 
technologii 
Z nowoczesnych laboratoriów, 
sal dydaktycznych, 
wykładowych i seminaryjnych 
korzystają głównie studenci 
i pracownicy wydziałów 
Biologii, Chemii oraz Fizyki. 
W ośrodku naukowcy 
zajmują się zastosowaniem 
nowoczesnych technologii 
w medycynie, monitoringu 
i ochronie środowiska, 
e-gospodarce czy 
kryminalistyce.  
 

nowa siedziba  
wydziału fizyki
Wydział Fizyki po ponad 90 
latach opuścił swoją siedzibę 
przy ul. Hożej 69 i przeniósł 
się na Ochotę. W budynku 
znajdują się sale wykładowe 
i ćwiczeniowe, pracownie 
fizyczne, komputerowe oraz 
laboratoria doświadczalne. To 
również ciekawa inwestycja pod 
względem architektonicznym, 
bo z każdej strony gmach 
wygląda nieco inaczej. Na 
dachu znajduje się taras, a pod 
budynkiem parking. 

SłużewieC
własne m
Na Służewcu już od wielu 
lat stoi nowoczesny gmach, 
z którego korzystają studenci 
Wydziału Zarządzania. 
W planach jest jeszcze budowa 
osiedla akademickiego. 
Poszukiwana będzie firma 
komercyjna, która na 
uniwersyteckiej działce postawi 
akademik. 

plaNy krajoWe
europejskie centrum 
edukacji geologicznej
Centrum powstaje w Chęcinach 

w miejscu nieczynnego 
kamieniołomu na Górze Rzepka, 
gdzie utworzono rezerwat 
przyrody. W Góry Świętokrzyskie 
studenci z UW przyjeżdżają 
od lat na praktyki. Teraz 
będą mogli w pełni korzystać 
z walorów geologicznych tego 
miejsca, ponieważ gmach 
stanie tuż obok odsłonięć. 
Niektóre występujące tu skały 
reprezentują ponad 500 mln lat 
historii Ziemi. 

więCej na świeCie
Obserwatorium  
astronomiczno- 
meteorologiczne 
Ten przedwojenny 
budynek, przypominający 
średniowieczne zamczysko, 
stoi na górze Pop Iwan na 
Ukrainie. UW wspomaga 
głównego pomysłodawcę 
renowacji – Uniwersytet 
w Iwano-Frankiwsku. 
W starym obserwatorium 
będą prowadzone badania 
roślinności karpackiej, rozwoju 
ekologii oraz praktyki z botaniki, 
biologii czy geologii. Powstaje 
tam też wysokogórska baza 
młodzieżowa oraz stacja 
ratowników górskich.
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KROK PO KROKU
zasady RekRUtacJi

dla RozpoczynaJącycH  
– stUdia pieRwszego stopnia  
i Jednolite magisteRskie

Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminów maturalnych. Brane pod uwagę są punkty uzys-
kane z trzech przedmiotów: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od 
kierunku z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych. 

Na chemii liczyć się będą wyniki z:
• języka polskiego (waga 10%), 
• matematyki (40%),
• języka obcego nowożytnego (10%),
• jednego z przedmiotów: chemia, biologia, fizyka i astronomia, 

informatyka (40%).

RekRUtacJa w 9 kRokacH  
– co zRoBić, żeBy stUdiować na Uw?

1. odwiedzić Stronę 
WWW.irk.uW.edu.pl
Zapisy na UW odbywają się 
wyłącznie przez internet. 
Kandydaci zakładają swoje 
konta rejestracyjne. Dzięki 
tym profilom mogą sami 
zapisać się na wybrane 
przez siebie kierunki. To 
właśnie tam dowiedzą się 
najszybciej o wynikach 
rekrutacji, mają dostęp do listy 
potrzebnych dokumentów, 
mogą wydrukować podania, 
czy w końcu przesłać zdjęcie 
potrzebne do wyrobienia 
legitymacji studenckiej.

2. zapoznać Się 
z kataLogiem 
kierunków 
i zaSadami 
rekrutacji
Lista kierunków wraz 
z zasadami rekrutacji 
publikowana jest na stronach 
UW na rok przed rozpoczęciem 
rekrutacji. Jest więc sporo czasu 
na zastanowienie. Rekrutacja 
rozpoczyna się w czerwcu.

3. założyć konto 
kaNdydata  
i uzupełnić 
niezbędne dane

Wszystko to oczywiście zrobić 
można przez internet. Formularz 
jest krótki, jego wypełnienie 
zajmuje w IRK zwykle 
kilka minut. Podać należy 
podstawowe dane, takie jak 
imię, nazwisko, obywatelstwo 
czy numer PESEL, który będzie 
identyfikatorem kandydata.

4. wprowadzić 
wyniki egzaminów 
maturalNych
Kandydaci zaznaczają na swoim 
koncie przedmioty, z których 
zdawali egzaminy maturalne 
oraz ich poziomy, a następnie 

Liczba punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym mnożona jest przez jeden,  
a na podstawowym przez 0,6. Na podstawie tych obliczeń tworzona jest lista rankingowa. 

przykład

14

DOŁĄCZ – od kandydata do studenta 



uzupełniają wyniki. Nie wszyscy 
jednak muszą samodzielnie 
wpisywać je do systemu. 
Przy wypełnianiu deklaracji 
maturalnych w szkołach 
średnich maturzyści mogą 
zgodzić się na przetwarzanie ich 
danych osobowych. Oznacza 
to zgodę na automatyczne 
pobranie wyników z Krajowego 
Rejestru Matur. Kandydaci, 
którzy nie wyrazili takiej 
zgody, po odebraniu wyników 
wprowadzają je sami. Dane 
są później weryfikowane na 
podstawie złożonych dyplomów. 
Kandydaci z polską maturą 
sprzed 2006 r., maturą IB 
lub EB wpisują samodzielnie 
wyniki maturalne, a kandydaci 
z dyplomem zagranicznym 
wczytują na swoje konto 
rejestracyjne zeskanowane 
wykazy ocen na dyplomie.

5. wybrać kierunki
Teoretycznie każdy 
z kandydatów może zapisywać 
się na nieograniczoną liczbę 
kierunków (tyle, ile możliwości 
jest w katalogu). Rekordzista 
zapisał się na ponad 30 
kierunków. 

6. uiśCić opłatę 
rekrutaCyjną
Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł 
za jeden kierunek (specjalność). 
Zapisując się na ten sam 
kierunek prowadzony w różnych 
trybach (stacjonarnym 
i niestacjonarnym), płaci się 
tylko raz. Zarejestrowani 
kandydaci otrzymują swój 
indywidualny numer konta 
bankowego, przeznaczony 
wyłącznie na dokonanie opłaty. 
Wszystkie informacje znajdą na 
swoim profilu w systemie IRK.

7. Czekać na wyniki 
Zakwalifikowani na studia 
zostaną kandydaci z najwyższą 
liczbą uzyskanych punktów.  
O tym, czy kandydat dostał się 
na studia, dowie się przede 
wszystkim ze swojego konta 
w systemie IRK. Tradycyjne 
listy wywieszane są też na 
poszczególnych wydziałach.  
Na kilku kierunkach prowadzone 
są dodatkowo testy 
predyspozycji.

Testy predyspozycji 
to dodatkowe 
egzaminy, głównie 
ustne, które mają za 
zadanie sprawdzić 
predyspozycje kandydata 
do studiowania 
na określonym 
kierunku, a następnie 
wykonywania danego 
zawodu. Kandydaci 
zagraniczni mogą 
umówić się na 
rozmowę online. Testy 
obowiązują m.in. na 
psychologii w języku 
angielskim, logopedii 
ogólnej i klinicznej oraz 
socjologii.

8. złożyć dokumenty
Na złożenie dokumentów (m.in. 
podania o przyjęcie na studia, 
świadectwa maturalnego, 
kopii dowodu osobistego) 
do komisji rekrutacyjnej 
działającej w macierzystej 
jednostce jest kilka dni. Wtedy 
zakwalifikowany kandydat 
zostaje oficjalnie przyjęty na 
studia. Niezłożenie dokumentów 
w wyznaczonym terminie jest 
równoważne z rezygnacją ze 
studiów. Wówczas na miejsce 
osoby, która zrezygnowała, 
kwalifikowana jest kolejna z listy 
rezerwowej. Jeśli lista zostanie 

wyczerpana, a jednostka 
dysponuje jeszcze wolnymi 
miejscami, ogłaszana jest 
dodatkowa tura rejestracji. 

9. rozpoCząć naukę
A po kolokwiach, egzaminach, 
referatach, prezentacjach, 
pracach rocznych i obronie 
pracy dyplomowej, wybrać się 
na studia drugiego stopnia. 

uWaGa  
olimpijczycy! 
równo w Szeregu :) 

Laureaci i finaliści olimpiad 
ogólnopolskich, a także laurea-
ci międzynarodowych i ogól-
nopolskich konkursów oraz 
konkursów organizowanych 
przez uczelnię otrzymują 
w rekrutacji na dany kierunek 
maksymalną liczbę punktów. 
Jednak tak samo jak pozos-
tali muszą przejść procedurę 
rejestracyjną, zakładając konto, 
zapisując się na interesujący 
ich kierunek i wnosząc opłatę 
rekrutacyjną, a później złożyć 
odpowiednie dokumenty 
w swoich jednostkach.
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KROK PO KROKU

dla kontynUUJącycH  
– stUdia dRUgiego stopnia 
 
Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki albo podjęciem pokrewnych 
lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, 
inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Podstawą przyjęcia są na ogół egzaminy wstępne przeprowadzane w formie pisemnej lub ustnej, 
rozmowy kwalifikacyjne albo oceny uzyskane na zakończenie studiów I stopnia lub jednolitych 
magisterskich. Zasady różnią się w zależności od wybranego kierunku. 

Rekrutacja prowadzona jest najczęściej do września, tak aby studenci studiów pierwszego stopnia, 
którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów 
drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim. 

 » www.irK.uw.edu.Pl
lista kierunków i szczegółowe zasady
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O to, żeby studiować na UW, 
rywalizuje każdego roku ponad 
30 tys. osób. Do wyboru jest ok. 
400 możliwości obejmujących 
wszystkie kierunki, specjalności 
oraz formy studiów. 

popuLarność 
kierunków
Teoretycznie każdy może 
wybrać nieograniczoną 
liczbę programów. Łącznie 
w systemie pojawia się 
ponad 50 tys. zapisów. 
Najwięcej z nich dokonują 
świeżo upieczeni maturzyści, 
a szczególnie absolwenci 
liceów ogólnokształcących 
z województwa mazowieckiego. 
Najczęściej wybierają jeden lub 
dwa programy studiów.

Popularność kierunków od 
kilku lat wygląda podobnie. 
W czołówce najczęściej 
wybieranych znajdują 
się: ekonomia, prawo 
i zarządzanie. W 2014 r. 
największa rywalizacja 
o jedno miejsce toczyła się na 
międzykierunkowych studiach 
ekonomiczno-menedżerskich. 
Zwykle wysoko są też 
lingwistyka stosowana oraz 
kierunki orientalistyczne, na 
które są niewielkie limity 
przyjęć.

Najpopularniejsze kierunki  
wg liczby zapisów:

• ekonomia; finanse,  
inwestycje i rachunkowość, 
informatyka i ekonometria  
zapisy 3105 / limit 180

• prawo  
1900 / 400

• finanse, rachunkowość 
i ubezpieczenia  
1817 / 200

Najpopularniejsze kierunki  
wg liczby kandydatów  
na jedno miejsce:

• międzykierunkowe studia 
ekonomiczno-menedżerskie 
osoba/miejsce 18 / limit 75

• sinologia  
17 / 15

• japonistyka  
16 / 20

• ekonomia; finanse, inwestycje 
i rachunkowość, informatyka 
i ekonometria 
14 / 180

• filologia angielska  
14 / 125

 
Średnie wyniki egzaminów 
maturalnych wśród 
kandydatów (tryb 
stacjonarny):

• język polski:  
62 (poziom podstawowy)  
71 (poziom rozszerzony)

• matematyka:  
67 (poziom podstawowy)  
49 (poziom rozszerzony)

• język angielski:  
89 (poziom podstawowy)  
73 (poziom rozszerzony)

Chętni zza graniC
Z każdą rekrutacją przybywa 
chętnych z zagranicy. Jest 
ich o 30% więcej niż pięć 
lat temu. Cudzoziemcy 
wybierają najczęściej stosunki 
międzynarodowe prowadzone 
w języku angielskim oraz 
polskim, a także ekonomię 
i zarządzanie.

*Dane dotyczą kandydatów 
na studia pierwszego stopnia 
i jednolite magisterskie. 

SYLWETKA KANDYDATA*
kto wyBieRa (się na) UW?

Niemal 200 
oLimpijCzyków 
zaczyNa co 
roku studia Na 
uNiWersytecie 
WarszaWskim.

60% 
kandydatów na 
studia stacjoNarNe 
zostaje 
zakWalifikoWaNych. 
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NOWA MOWA. AbECADŁO  
DLA PIErWSZAKóW
25 słów związanych z Uniwersytetem, które dla początkujących mogą brzmieć 
tajemniczo.

MMM
GGG

absolutorium – stan, do 
którego dąży każdy student. 
Oznacza zdanie wszystkich 
egzaminów podczas studiów. 
Bez niego nie można złożyć 
pracy dyplomowej.

BUW – Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 
znajduje się na Powiślu. 
W trakcie sesji otwarta jest 
przez całą noc, do momentu 
kursowania pierwszych 
autobusów (więcej s. 21).

czesne – potoczna nazwa 
opłaty za studia. Dotyczy 
osób studiujących w trybie 
wieczorowym lub zaocznym. 
Może być wnoszona 
jednorazowo lub w ratach. 

dziekanat – to wcale nie 
sekretariat wydziału, tylko 
miejsce gdzie urzęduje dziekan. 
Po wszelkie stemple lepiej udać 
się do pani z sekretariatu. 

Erasmus+ – program wymiany 
studenckiej, dzięki któremu 
przez semestr lub dwa można 
studiować na jednej z ponad 
400 zagranicznych uczelni 
(więcej s. 8).

Ferie – te studenckie, 
w przeciwieństwie do 
szkolnych, trwają tylko tydzień. 
Dobra wiadomość jest taka, że 
na wakacjach letnich można być 
nawet przez trzy miesiące. 

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

Habilitacja – najwyższy stopień 
naukowy, marzenie każdego 
doktora. Żeby ją zdobyć, 
trzeba sporo napisać i to na 
temat. Tytuł profesora jest 
wyróżnieniem za dokonania, 
nadawanym przez prezydenta.

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 pamiątką ze 
studiów.

juwenalia – święto wszystkich 
studentów, w trakcie którego 
odbywają się koncerty i inne 
imprezy organizowane przez 
samorządy uczelniane. Na UW 
co roku tradycyjnie gra Kult.
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Kolokwium – po prostu 
sprawdzian. Najczęściej odbywa 
się w formie pisemnej.

lektoraty – zajęcia z języka 
obcego, 240 godzin lekcyjnych 
do wykorzystania na naukę 
dowolnego języka w czasie 
studiów (więcej s. 20).

mOst – lokalna wersja 
Erasmusa. Można spędzić 
semestr lub rok studiów na 
innym krajowym uniwersytecie 
(więcej s. 9).

niderlandzki – jeden z 36 
języków obcych, których 
można uczyć się na UW. Po 
niderlandzku mówi też obecny 
rektor uczelni. 

Obiegówka – karta wypełniana 
na koniec studiów. Najczęściej 
musi się tam znaleźć 
potwierdzenie z bibliotek 
oraz sekretariatu studiów 
o niezaleganiu z opłatami. 

Prorektor ds. studentów 
i jakości kształcenia – 
nadzoruje wszystkie sprawy 
związane ze studentami 
i doktorantami m.in.: dydaktykę, 
proces rekrutacji, zapewnienia 
jakości kształcenia, ustala 
wysokość opłat za studia. Od 
2008 r. już drugą kadencję 
na tym stanowisku sprawuje 

prof. Marta Kicińska-Habior. Na 
uczelni jest jeszcze trzech innych 
prorektorów.

rektor – najwyższa władza 
na uczelni. W 2012 r. szefem 
wszystkich szefów został 
prof. Marcin Pałys. To on 
kieruje działalnością uczelni, 
odpowiada za jej rozwój, 
reprezentuje UW na zewnątrz. 
Jest przełożonym pracowników, 
studentów i doktorantów. 
Wybory rektora odbywają się co 
cztery lata (więcej s. 4).

sesja – czas wypełniony 
egzaminami. Ma na celu 
sprawdzenie postępów w nauce 
z ostatniego semestru lub roku 
studiów. Występuje w dwóch 
postaciach: zimowej i letniej. 
Jeśli nie uda się zdać wszystkich 
egzaminów, można próbować 
w sesji poprawkowej.

 
tutor – opiekun naukowy 
studenta, który zdecydował się 
na indywidualny tok nauczania.

 
usOs – do załatwienia 
wielu spraw na UW 
wystarczy internet. Dzięki 
Uniwersyteckiemu Systemowi 
Obsługi Studentów można 
zapisać się np. na zajęcia 
(więcej s. 20).

wejściówka – dawna 
kartkówka, którą pisze się na 
wejście, czyli na początku zajęć. 

Xero – podstawa w studenckim 
życiu, szczególnie w okresie 
sesyjnym. Kopiuje się notatki 
od koleżanek i kolegów, którzy 
notowali bardziej skrupulatnie.

Yyyyy – przerywnik 
w wypowiedzi, spotykany 
zazwyczaj podczas odpowiedzi 
ustnej, który daje nam czas na 
zebranie myśli :)

zerówka – możliwość zdania 
egzaminu jeszcze przed 
rozpoczęciem sesji. 

Żwirek – popularna nazwa 
Domu Studenckiego nr 2, 
który znajduje się na Ochocie. 
Oczywiście obok Żwirka stoi też 
Muchomorek (więcej s. 23).

RRR

pamiętaJ!
skRót mgR piszemy  
Bez kRopki.  
z kRopką to pRawie  
maRgRaBia.
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UNIWERSYTECKIE  
KNOW-HOW
STUDIA
Każda osoba, która została 
zakwalifikowana na pierwszy 
rok studiów, ma obowiązek 
założenia osobistego konta 
w Uniwersyteckim Systemie 
Obsługi Studentów. Dzięki 
USOSweb można załatwić 
wiele formalności związanych 
ze studiami, m.in. zapisać się 
na zajęcia, złożyć wniosek 
o przyznanie stypendium, 
sprawdzić swoje oceny 
z poszczególnych przedmiotów.

W ramach systemu 
USOSweb działa rejestracja 
żetonowa (na przedmioty 
ogólnouniwersyteckie, lektoraty, 
wf). Każdy student ma do 
wykorzystania określoną liczbę 
bezpłatnych, wirtualnych 
żetonów (godzin), które można 
przeznaczyć na wybrane przez 
siebie zajęcia. Po wyczerpaniu 
puli istnieje możliwość 
dokupienia żetonów. Dzięki 
serwisowi można też zapisać 
się na przedmioty dedykowane 
konkretnym grupom np. 
studentom pedagogiki i prawa.

przedmioty ogóLno-
uNiWersyteckie  
(tzW. oGuNy)
W trakcie studiów można 
wykorzystać 300 godzin 
tego typu zajęć (przeciętny 
roczny kurs akademicki trwa 
60 godzin), a dobiera się je 
według własnych preferencji. 
Studiując kulturoznawstwo, 

można np. zapisać się na zajęcia 
z gemmologii czy biologii 
storczyków. Obecnie dostępnych 
jest ponad 600 ogunów. 
Niektóre zajęcia odbywają się 
w cyklu semestralnym, inne 
trwają przez cały rok.

lektoraty
Studenci studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych 
(wieczorowych) pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich otrzymują 
240 godzin (tzw. żetonów) 
do wykorzystania na 
zajęcia z języków obcych. 
Uczestnictwo w zajęciach nie 
jest obowiązkowe, ale przed 
zakończeniem studiów należy 
zdać egzamin certyfikacyjny 
z dowolnie wybranego języka, 
na poziomie co najmniej B2 
lub przedstawić certyfikat 
instytucji zewnętrznej. 
Studenci studiów zaocznych 
otrzymują tyle samo żetonów, 
nie muszą zdawać egzaminu, 
warunkiem koniecznym jest 
zaliczenie lektoratu na poziomie 
B2. Języków można uczyć 
się na sześciu poziomach 
zaawansowania od A1 do C2. 
Osoby rejestrujące się po raz 
pierwszy na zajęcia z języków: 
angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i włoskiego muszą 
rozwiązać test poziomujący. 
Niezależnie od wyniku student 
sam wybiera poziom, na którym 

chce się uczyć. Test ma jedynie 
ułatwić podjęcie decyzji.

Wf
Na studiach dziennych I stopnia 
i jednolitych magisterskich 
zajęcia z wychowania fizycznego 
są obowiązkowe. W trakcie 
pięciu pierwszych semestrów 
nauki do wykorzystania 
jest 120 godzin, czyli 4 
semestry zajęć wf. Studenci 
studiów niestacjonarnych 
również otrzymują żetony, 
ale o tym, czy wymagane jest 
zaliczenie zajęć z wychowania 
fizycznego decydują władze 
poszczególnych wydziałów. Do 
wyboru są zajęcia bezpłatne, 
płatne prowadzone przez UW 
oraz płatne organizowane przez 
jednostki pozauniwersyteckie.

ects
Wartość każdego przedmiotu 
jest określana w punktach 
ECTS. Aby zaliczyć kolejny etap 
studiów, każdy student, zgodnie 
ze swoim programem studiów, 
jest zobowiązany do zdobycia 
ustalonej liczby punktów ECTS. 
Program został stworzony po 
to, żeby ujednolicić sposób 
studiowania w Europie.
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szkoleNie 
biblioteczNe
BUW, czyli Biblioteka 
Uniwersytecka, mieści się 
w gmachu przy ul. Dobrej 
56/66. Znajduje się w nim 
największy księgozbiór 
akademicki w kraju. We 
wszystkich bibliotekach UW 
dostępnych jest  
5,8 mln publikacji, w tym 
książki, zdigitalizowane 
czasopisma i zbiory specjalne. 
Żeby ułatwić studentom 
korzystanie z zasobów BUW-u, 
organizowane są szkolenia 
online lub tradycyjne na terenie 
biblioteki. W zależności od 
wydziału są one obowiązkowe 
lub tylko dla chętnych. 

szkoleNie bhp
Każda osoba rozpoczynająca 
studia na UW musi odbyć 
szkolenie z bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Przeprowadzane 
jest w trybie online na 
platformie COME (Centrum 
Otwartej i Multimedialnej 
Edukacji). Szkolenie kończy 
się testem, z którego ocena 
wpisywana jest do wirtualnego 
indeksu w systemie USOSweb.

elektroNiczNa 
leGitymacja 
studeNcka
Każdy, kto dostał się na studia 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
musi wyrobić legitymację. ELS 
to karta wielkości dowodu 
osobistego, która poświadcza 
status studenta. Jednocześnie 
jest kartą biblioteczną, dzięki 
której studenci UW mają 
dostęp do zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Można na 
niej także kodować bilety 
komunikacji miejskiej oraz 
opłaty parkingowe. Ważność 
legitymacji przedłuża się po 
zaliczeniu każdego semestru 
studiów w sekretariacie swojej 
jednostki. 

 » www.buw.uw.edu.Pl
informacje o tym, jak 
sprawnie poruszać się po 
bibliotece uniwersyteckiej 
dostępne są również na 
stronie
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STYPENDIA*
Studenci mogą ubiegać 
się o stypendia: socjalne, 
specjalne dla osób 
z niepełnosprawnościami, 
rektora dla najlepszych 
studentów, ministra za wybitne 
osiągnięcia. Otrzymywanie 
stypendiów naukowych 
(rektora i ministra) nie wyklucza 
możliwości uzyskania świadczeń 
pomocy materialnej oraz prawa 
do otrzymywania stypendium 
przyznawanego przez organy 
samorządu terytorialnego, 
a także dofinansowania 
z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.

stypeNdium 
socjalNe
Przyznawane jest na wniosek 
studenta, który znajduje się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
Jego wysokość uzależniona jest 
od kwoty dochodu i wynosi 950 
zł (kwota bazowa) minus dochód 
netto na osobę w rodzinie 
studenta. Kwota najniższego 
stypendium nie może być niższa 
niż 200 zł, a najwyższego 
przekraczać 950 zł. Progi te są 
ustalane co roku. 

Student mieszkający 
w akademiku lub 
wynajmowanym mieszkaniu 
może też otrzymywać 
stypendium socjalne 
powiększone o dodatek 
mieszkaniowy. Jego kwota 
jest odpowiednio wyższa. 
Stypendia socjalne i specjalne 
dla osób niepełnosprawnych 
przyznają komisje stypendialne, 
które znajdują się na każdym 
wydziale.

stypeNdium 
dLa oSób 
niepełnoSprawnyCh
Przyznawane jest na wniosek 
studenta, bez względu 
na wysokość dochodu. 
Wysokość tego stypendium 
uzależniona jest od stopnia 
niepełnosprawności osoby, 
która się o nie ubiega. Najniższe 
wynosi 220 zł, a najwyższe 
420 zł.

stypeNdium rektora
Jest przyznawane na 
wniosek studenta. Może 
je otrzymać osoba, która 
uzyskała w poprzednim 
roku akademickim wysoką 
średnią ocen bądź posiada 
znaczące osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe. 
Przysługuje ono studentom 
stacjonarnym i niestacjonarnym 
od II roku studiów I stopnia 
lub I roku studiów II 
stopnia, a także studentom 
rozpoczynającym studia (I rok 
studiów I stopnia), którzy 
posiadają tytuł laureata lub 
finalisty olimpiady. Stypendium 
przyznawane jest na jeden rok 
akademicki i wypłacane przez 
10 miesięcy. W roku 2014/2015 

wynosiło 550 zł i dostało je 
7% najlepszych studentów na 
każdym roku danego kierunku.

stypeNdium 
miNistra za WybitNe 
oSiągnięCia
Można je otrzymać za 
ponadprzeciętne wyniki 
w nauce i sporcie. O jego 
przyznanie wnioskuje 
rada wydziału. Za wybitne 
osiągnięcia uważane są m.in.: 
publikacje, dzieła artystyczne, 
praktyki, staże lub ukończone 
kursy nieobjęte programem 
nauczania. Osoba ubiegająca 
się o stypendium musi też mieć 
wysoką średnią ocen. Studenci 
mogą równocześnie dostawać 
stypendium rektora i ministra. 

 

Stypendium socjalne

950 zł   –  500 zł  =   450 zł

kwota 
bazowa

dochód 
netto  
na członka 
rodziny  

wysokość 
stypendium 
socjalnego

przykład

*Dane z roku akademickiego 2014/2015
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AKADEmIKI
UW oferuje łącznie ponad 
2,5 tys. miejsc w sześciu 
akademikach położonych 
w różnych dzielnicach 
Warszawy: w Śródmieściu, na 
Ochocie, Mokotowie i Pradze. 
Większość domów studenckich 
należących do Uniwersytetu 
Warszawskiego przystosowana 
jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
W każdym budynku znajdują 
się m.in. pokój cichej nauki, 
sale telewizyjna i komputerowa 
oraz pralnia. W niektórych 
akademikach łazienki i kuchnie 
mieszczą się na piętrze, 
w innych – w segmencie. 

O przyznanie miejsca w aka-
demiku mogą ubiegać się 
wszyscy studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego – zarówno ci 
nowo przyjęci, jak i starszych 
lat, a także – w ramach wolnych 
miejsc – studenci spoza UW. 

Osoby przyjęte na pierwszy rok 
studiów powinny, w ciągu 10 
dni od otrzymania dostępu do 
konta USOSweb, złożyć za jego 
pośrednictwem oświadczenie 
o dochodach w minionym roku 
i wniosek o przyznanie miejsca 
w akademiku. Wniosek należy 
złożyć do komisji stypendialnej 
jednostki, w której podejmuje 
się studia (bezpośrednio, za 
pośrednictwem dziekanatu lub 
wysłać pocztą). Jeśli student 
ze względu na stan zdrowia 
potrzebuje miejsca przystoso-
wanego do jego potrzeb, składa 
wniosek w Biurze ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

Miesięczny koszt pobytu 
w akademikach należących do 
UW wynosi od 315 do 670 
zł od osoby, w zależności od 
rodzaju pokoju. 

 

• 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. Zamenhofa 10 a)

•  Dom Studenta nr 5 
„Smyczkowa” 
 (ul. Smyczkowa 5/7)

•  Dom Studenta nr 6 
„radomska”  
(ul. Radomska 11)

 
 
 
Stołówka
Uniwersytecka stołówka, 
w której codziennie jest inne 
menu, działa od października 
do czerwca. Lokal znajduje się 
przy ul. Oboźnej obok budynku 
Wydziału Polonistyki. Posiłki 
można zjeść na miejscu lub 
zamówić na wynos. Za jeden 
obiad abonamentowy studenci, 
emeryci i renciści UW płacą  
11 zł, a pracownicy –  
12 zł. Skierowania na obiady 
abonamentowe wydaje Biuro 
Spraw Socjalnych. Obiad 
w stołówce mogą zjeść 
również osoby nieposiadające 
abonamentu.

 » www.bss.uw.edu.Pl
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Z CZYm DO KOGO? 
pRzewodnik po UniweRsyteckicH BiURacH

Na terenie kampusu głównego działa wiele biur uniwersyteckich. Specjalizują się w innych 
zagadnieniach, dlatego warto wiedzieć, do którego zgłosić się z jakim 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 obsługują 
system IRK (www.irk.uw.edu.pl), starają się też rozwiązać wszel-
kie problemy kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite 
magisterskie (również zagranicznych) związane z tym procesem.

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. Na 
stronie internetowej biura można znaleźć np. regulamin studiów 
na UW, kalendarz akademicki, wykaz opłat za studia, wzory 
pism administracyjnych, spis kierunków i poziomów kształcenia 
na Uniwersytecie. Do jednostki tej należy się zgłosić wtedy, gdy 
chcemy założyć koło naukowe lub artystyczne.

biuro karier
Pomaga studentom oraz absolwentom uczelni w znalezieniu 
pracy zgodnej z ich kwalifikacjami i aspiracjami. Organizuje liczne 
warsztaty, podczas których można dowiedzieć się tego, jak przy-
gotować CV i list motywacyjny oraz dobrze zaprezentować się na 
rozmowie kwalifikacyjnej.

biuro dS. oSób niepełnoSprawnyCh
Działania biura przyczyniają się do wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych na uczelni.

biuro wSpółpraCy z zagraniCą
Zajmuje się m.in. sprawami wymiany studenckiej. Każdy, kto 
myśli o stypendium Erasmus+, wcześniej czy później będzie mu-
siał tu zajrzeć. Częstymi gośćmi są tu także studenci z zagranicy, 
którzy przyjeżdżają na UW na semestr lub rok, bo BWZ znajduje 
im miejsca w akademikach, zajmuje się ubezpieczeniami czy 
sprawami wizowymi.

Pałac Kazimierzowski, pok. 4
 » www.reKrutacja.
uw.edu.Pl

Pałac Kazimierzowski,  
pok. 20 a/b/c, 21, 31

 » www.bss.uw.edu.Pl

Oficyna Potockich, kl. E
 » www.biurOKarier.
uw.edu.Pl

Pałac Kazimierzowski,  
lewe wejście zewnętrzne

 » www.bOn.uw.edu.Pl

Pałac Kazimierzowski,  
pok. 22, 24, 28

 » www.bwz.uw.edu.Pl

kRakowskie pRzedmieście 26/28
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Samorząd 
Studentów 
Zarząd Samorządu Studentów 
UW działa w imieniu wszystkich 
studentów na szczeblu 
ogólnouniwersyteckim. 
Współpracuje z samorządami na 
wydziałach, opracowuje projekt 
budżetu i dzieli pieniądze 
na działalność Samorządu 
Studentów na UW. Organizuje 
Juwenalia i imprezy kulturalne. 
Zdobywa zniżki dla studentów 
w sklepach, restauracjach, 
kinach itp. miejscach. Co roku 
przygotowuje Raport Studencki.

koła naukowe
Prawo drogowe, żeglarstwo, 
myśl ekonomiczna, 
cyberpsychologia, współpraca 
ze Wschodem, biofizyka 

molekularna to niektóre 
z zagadnień, które mogą 
zgłębiać studenci UW działający 
w kołach naukowych.

Dziś na UW istnieje ok. 300 
kół naukowych i artystycznych. 
Do wszystkich grup należy ok. 
6 tys. osób. Pieczę nad kołami 
naukowymi UW sprawuje Rada 
Konsultacyjna ds. Studenckiego 
Ruchu Naukowego. Działalność 
kół jest w dużej mierze 
finansowana z budżetu UW.

kultura i sport
Studenci, pracownicy, 
absolwenci oraz osoby spoza 
uczelni mogą zapisać się 
do zespołów muzycznych 

i teatralnych działających na 
uczelni. Największe z nich to: 
Chór Akademicki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Chór 
Kameralny Collegium Musicum 
UW, Zespół Pieśni i Tańca 
UW Warszawianka oraz Teatr 
Hybrydy.

Ci, którzy chcieliby się zająć 
sportem profesjonalnie, 
powinni zgłosić się do Klubu 
Uczelnianego Akademicki 
Związek Sportowy UW. Ten na 
UW jest największą organizacją 
zrzeszającą sportowców na 
polskich uczelniach – w 41 
sekcjach. Jego członkami są 
sportowcy wyczynowi oraz 
amatorzy. Reprezentanci 
AZS UW biorą udział 
w akademickich mistrzostwach 
Polski. W Uniwersyteckim 
Klubie Alpinistycznym 
spotykają się pasjonaci 
wspinaczki.

ZESPOŁY DO GIER  
I GRY ZESPOŁOWE
Po godzinach studenci UW mogą zająć się reprezentowaniem interesów innych studentów – 
w samorządzie, rozwijaniem naukowych zainteresowań – w kołach, ćwiczeniem sprawności 
fizycznej lub umiejętności kulturalnych – w zespołach sportowych, chórach i teatrach.

 » www.chOr.uw.edu.Pl
 » www.cm.uw.edu.Pl
 » www.warszawianKa.
uw.edu.Pl
 » www.teatr.hybrydy.
uw.edu.Pl
 » www.Kuazsuw.Pl
 » www.uKa.Pl 

 » www.rada.uw.edu.Pl
wykaz wszystkich 
uniwersyteckich kół 
naukowych

 » www.samOrzad. 
uw.edu.Pl 
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róWNE SZANSE  
W NAUCE
Uczelnia traktuje wszystkich 
studentów tak samo – od 
wszystkich wymaga się na 
egzaminach identycznej wiedzy 
i umiejętności. Dotyczy to także 
osób niepełnosprawnych. Dzięki 
temu mają one pewność, że 
ich dyplomy mają taką samą 
wartość, jak ich kolegów. 
UW stara się likwidować 
bariery społeczne, techniczne 
oraz architektoniczne po to, 
by niepełnosprawność nie 
przeszkadzała młodym ludziom 
w zdobyciu wykształcenia.

Starania 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 
niepełnosprawnych.

Na UW działa Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych, z którego 
usług korzysta ok. tysiąc 
studentów, a także kandydaci 
na studia i pracownicy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
dodatkowy egzamin, mogą 
liczyć na odpowiednie 
dostosowanie jego formy, 
np. egzamin pisemny 
zostanie dla osoby 
niewidomej przygotowany 
w języku brajla, egzamin 
ustny w przypadku osoby 
niesłyszącej odbędzie się 
z udziałem tłumacza języka 
migowego;

• mogą skorzystać 
z bezpłatnych kursów 
komputerowych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 niepeł-
nosprawnych ruchowo, 
lektoratach realizowanych 
indywidualnie lub w małych 
grupach;

• korzystać na zajęciach z usług 
tłumaczy języka migowego;

• korzystać z dostosowanych 
do ich potrzeb pracowni 
komputerowych;

• korzystać z zasobów Akade-
mickiej Biblioteki Cyfrowej 
(www.abc.uw.edu.pl) oraz 
Biblioteki Książki Cyfrowej;

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

• korzystać z konsultacji 
psychologa oraz lekarza 
psychiatry.

więkSzość 
uNiWersyteckich 
budynków zoStała 
przystosoWaNa 
dLa oSób 
niepełnoSprawnyCh, 
o iCh potrzebaCh 
uCzeLnia pamięta 
także przy każdej 
NoWej iNWestycji. 

 » www.bOn.uw.edu.Pl
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rECEPTA NA PrOBLEm
UniweRsyteckie poRadnie

Na Uniwersytecie spotykają się ludzie o różnych poglądach, temperamentach i w różnym 
wieku. W tak dużej i różnorodnej społeczności czasem pojawiają się problemy. Na uczelni 
działa wiele poradni, które pomagają je rozwiązywać.

ombudsmaN
Rzecznik akademicki pomaga 
studentom, doktorantom 
i pracownikom UW. Można 
zgłaszać się z uniwersyteckimi 
sprawami różnego typu, 
finansowymi czy dotyczącymi 
konfliktów interpersonalnych.

akademicka 
poradNia praWNa
Poradnia proponuje pomoc dla 
studentów uczelni warszaw-
skich, a także możliwość zdo-
bycia doświadczenia w pracy 
doradczej dla studentów 
Wydziału Prawa i Administracji. 
W poradni pracują studenci 
ostatnich lat, absolwenci 
i doktoranci. Porady dotyczą 
spraw studenckich oraz prawa: 
spadkowego, rodzinnego, pracy, 
cywilnego i administracyjnego.

kliNika praWa
To Studencki Ośrodek Pomocy 
Prawnej działający przy WPiA. 
Klinika prowadzi sekcje prawa 
medycznego, cywilnego, 
pracy i karnego, sądownictwa 
międzynarodowego, a także ds. 
osób osadzonych, uchodźców, 
redukcji szkód i pomocy 
bezdomnym. 

ceNtrum 
rozwiązywania 
Sporów 
i konFLiktów
Na WPiA działa również 
centrum wykorzystujące techniki 
mediacji oraz inne polubowne 
metody rozwiązywania 
sporów. Udziela bezpłatnych 
porad wszystkim członkom 
społeczności akademickiej.

psycholoG 
i pSyChiatra
W trakcie roku akademickiego 
w Biurze ds. Osób 
Niepełnosprawnych odbywają 
się dyżury psychologów 
i lekarza psychiatry. Z ich porad 
może skorzystać każdy student 
warszawskiej uczelni (więcej 
s. 26). 

akademiCki ośrodek 
psychoterapii
To pomoc dla tych, którzy nie 
radzą sobie ze stresem, trudno 
im przezwyciężyć własne 
słabości, takie jak nieśmiałość, 
problemy ze skupieniem 
uwagi czy kontaktami 
interpersonalnymi. W poradni 
pracują specjaliści z wieloletnią 
praktyką psychoterapeutyczną. 

tel.: 22 853 76 72

pracoWNia 
psycholoGii 
zaburzeń rodziny
Pracownia Wydziału Psychologii 
proponuje bezpłatne konsultacje 
i psychoterapię małżeństw, par 
i rodzin, prowadzone przez 
doświadczonych psychologów 
oraz zespół stażystów.

tel.: 22 554 97 48  
       22 554 97 43

 » www.bOn.uw.edu.Pl

 » www.Ombudsman.
uw.edu.Pl

 » www.aKademicKa 
POradniaPrawna.Pl

 » www.mediacje.wPia.
uw.edu.Pl

 » KliniKa@wPia.uw.edu.Pl
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SIŁOWNIA UMYSŁOWA
pRzed egzaminem i na co dzień

Nie ma uniwersalnego sposobu na uczenie się. każdy ma inne doświadczenia i preferencje.  
Są jednak pewne zasady, które pomogą w aktywizacji umysłu i przezwyciężeniu stresu.

nie ChodŹ  
na Skróty
Codzienne życie daje wiele 
możliwości do ćwiczenia 
umysłu. Czasami warto po 
prostu nie iść na skróty, tylko 
zadać sobie trochę wysiłku. 
Ćwiczyć można np. w trakcie 
robienia zakupów – starać się 
na bieżąco podliczać w pamięci 
rachunek.

po zmroku
Kiedy najlepiej przyswajamy 
wiedzę? Pamięć długotrwała 
lepiej działa w godzinach 
późno popołudniowych oraz 
wieczornych. Lepiej jest więc 
uczyć się wieczorem, ale nie 
nocą, bo po solidnej nauce 
trzeba się porządnie wyspać. 
Podczas snu mózg zapisuje 
nowe informacje. 

uwaga! poSprzątaj 
biurko!
Jednym z podstawowych 
czynników, bez którego 
przyswajanie wiedzy staje 
się bardzo trudne, a nawet 
niemożliwe, jest zdolność do 
koncentracji uwagi. Warto 
pamiętać, że zbędne przedmioty 
mogą nas dekoncentrować, 
dlatego przed rozpoczęciem 
nauki lepiej pozbyć się 
bałaganu.

NaturalNa 
mobilizacja
Jeśli przed egzaminem 
odczuwasz stres, to dobra 
wiadomość. Stres jest potrzebny. 

To dowód na mobilizację 
organizmu przed ważnym 
wydarzeniem. Problem pojawia 
się dopiero wtedy, gdy poziom 
pobudzenia jest za wysoki 
i uniemożliwia wykonanie 
zadania. W psychologii można 
wyróżnić m.in. eustres, czyli 
stres pozytywny, mobilizujący 
oraz dystres – utrudniający 
prawidłowe funkcjonowanie.

próba generaLna
Jak pozbyć się negatywnego 
stresu? Bez wcześniejszych 
ćwiczeń jest to właściwie 
niemożliwe. Dlatego do 
każdego ważnego wydarzenia 
warto się przygotować. 
Pomagają w tym ćwiczenia 
relaksacyjne. Np. przed 
właściwą prezentacją warto ją 
wielokrotnie wygłosić przed 
rodziną lub znajomymi. Można 
też skorzystać z treningów 
wyobrażeniowych – przećwiczyć 
sobie w umyśle stresującą 
sytuację, a nawet to jak 
powinien wyglądać cały dzień.

Rady dotyczące ćwiczenia umy-
słu i panowania nad negatyw-
nym stresem przygotowali  
prof. Ewa Czerniawska oraz  
dr Jerzy Wojciechowski, 
eksperci z zakresu psychologii 
uczenia się i pamięci z Wydzia-
łu Psychologii UW.
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POZNAJ – NAJlePsZą ucZelNię w KRAJu
stAN licZbOwY 1 

tOP 10. DlAcZegO uw? 2 
PRZYstANeK NA DŁużeJ.  

ROZmOwA Z ReKtORem uw 4 
OceAN mOżliwOści.  

OfeRtA DYDAKtYcZNA 6 
stuDiA mięDZYucZelNiANe.  

eRAsmus+ i mOst 8 
mODA NA suKces NAuKOwY 10 

uNiweRsYtet cORAZ więKsZY 12 
DOŁącZ – OD KANDYDAtA DO stuDeNtA

KROK PO KROKu. ZAsADY ReKRutAcJi 14 
sYlwetKA KANDYDAtA.  

KtO wYbieRA (się NA) uw? 17 
KORZYstAJ – stuDiuJ AKtYwNie

NOwA mOwA.  
AbecADŁO DlA PieRwsZAKów 18 
uNiweRsYtecKie KNOw-hOw.  

stuDiA, stYPeNDiA, AKADemiKi 20 
Z cZYm DO KOgO?  

PRZewODNiK PO uNiweRsYtecKich biuRAch 24 
ZesPOŁY DO gieR i gRY ZesPOŁOwe 25 

RówNe sZANse w NAuce 26 
RecePtA NA PROblem.  

uNiweRsYtecKie PORADNie 27 
ĆwicZ – umYsŁ w DObReJ fORmie

siŁOwNiA umYsŁOwA.  
PRZeD egZAmiNem i NA cO DZieŃ 28 

KRZYżówKA 29 

sPis tReści
kRZyŻóWka 
 
gotowi,  
do studiów,  
start!  
Zaraz, a trening?  
Uczestnikom maratonu  
o indeks polecamy  
rozgrzewkę  
z długopisem w ręce. 

1. Uniwersytet ma ich 20.
2. Inaczej studia dzienne.
3. Egzamin dyplomowy.
4. Czapeczka z oficjalnego stroju 

świeżo upieczonego magistra 
lub doktora.

5. Uroczyste wręczenie indeksów 
i przyjęcie do grona studentów.

6. Główny mieści się przy Kra-
kowskim Przedmieściu 26/28.

7. Zajęcia dydaktyczne z języka 
obcego.

8. Studenckie trwają trzy 
miesiące.

9. W Bibliotece Uniwersyteckiej 
może być dydaktyczny.

10. Grono reprezentujące studen-
tów na szczeblu centralnym 
uczelni.

11. Poświadcza status studenta, 
jest jednocześnie kartą biblio-
teczną i kartą miejską.

12. Studencka impreza trwająca 
dwa dni, w czasie których nie 
odbywają się zajęcia.

13. Kiedyś rozmowa ustna 
zaliczająca przedmiot, dziś – 
sprawdzian albo test pisemny.
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Rozwiązanie znajduje się na tylnej okładce.
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OKŁADKA 1

UNIWERSYTET WARSZAWSKI (może być 
logotyp, bez napisu wtedy)

DOBRY POCZĄTEK*
Kilka informacji dla kandydatów na studia

Można rozrzucić jakieś hasła, albo dać po 
prostu gdzieś wypisane i analogicznie na 4 
okładce w podobnym miejscu inne cztery 
(bardziej luźne, napisałam na dole). Jeśli 
jednak to za dużo tekstu to nie trzeba ich 
dawać: 

Zasady rekrutacji

DoBRy  
poCZĄtEk*
kIlka INfoRmaCJI  
Dla kaNDyDatóW Na StUDIa

 » www.reKrUtacJa.uw.edu.pl

nUmer sPecJalny Pisma UcZelni „UW”
luty 2015
redakcja: Biuro Prasowe UW
Projekt graficzny, skład i łamanie: Anna Zagrajek, Studio Układanka
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
isbn: 978-83-235-1953-9

sPis ilUstracJi:
G. Niedźwiedzki: 10 (tetrapod)
G. Krzyżewski: 11 (J. Oracz)
Pracownia WXCA: obwoluta (ECEG, Chęciny)
Pozostałe fotografie: M. Kaźmierczak

StUDENC
kI SłoW

NIk

RaDy pRZED EgZamINEm

kRZyŻóWka

mapa Z WyCIECZkĄ

* Motto pasujące nie tylko do rozpoczęcia studiów 
na Uw, ale przede wszystkim część hasła obchodów 
dwusetnej rocznicy powstania Uniwersytetu, przypada-
jącej w 2016 r. – „dwa stulecia. dobry początek”. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻóWKI:

DOBRY POCZĄTEK 


