
 
 

 

Plan publikacji informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 

 

 nazwa zaangażowane biura odbiorca zawartość wersje 

językowe 

planowana 

data wydania 

1. Publikacja rekrutacyjna Biuro Promocji we 

współpracy z Biurem ds. 

Rekrutacji i innymi biurami  

kandydaci na studia, 

uczestnicy dni otwartych i 

targów edukacyjnych 

informacje o UW, ofercie dydaktycznej i procesie 

rekrutacji 

polska, 

angielska 

zrealizowano  

I 2017 

2. Zestaw materiałów 

konferencyjnych 

Biuro Promocji uczestnicy konferencji  teczka, bloczek, mapka   materiały 

wydawane na 

bieżąco  

3. Informator o studiach 

doktoranckich  

Biuro ds. Studiów 

Doktoranckich i 

Kształcenia 

Podyplomowego 

kandydaci na studia 

doktoranckie  

oferta studiów doktoranckich  polska I kwartał  

4. Informator o studiach 

podyplomowych 

Biuro ds. Studiów 

Doktoranckich i 

Kształcenia 

Podyplomowego 

kandydaci na studia 

podyplomowe 

oferta studiów podyplomowych polska I kwartał 

5. Projekt ulotki Biuro Prasowe jednostki UW projekt ulotki umożliwiający jednostkom 

przygotowanie materiałów informacyjnych z własnym 

tekstem na konkretne wydarzenie, np. targi, 

konferencje  

 I kwartał 

6. Mapa kampusu 

głównego  

Biuro Prasowe  nowi pracownicy i studenci, 

goście UW, turyści 

 

mapa głównego kampusu z fragmentem Powiśla z 

BUW; format bloczku z mapkami do wyrywania;  

mapki będą dostępne m.in. na portierniach; 

angielska  I kwartał  

7.  Publikacja rekrutacyjna 

dla kandydatów 

zagranicznych 

Biuro ds. Rekrutacji, Biuro 

Promocji  

kandydaci zagraniczni  informacje o UW, ofercie dydaktycznej i procesie 

rekrutacji 

angielska I/II kwartał 

8. Przewodnik po UW 

(kolejna edycja)  

Biuro Prasowe społeczność UW, goście 

UW, turyści 

przewodnik po zabytkowym kampusie UW oraz 

prezentacja nowych inwestycji; 

dwie wersje: w twardej oprawie (wydawnictwo 

prezentowe), w miękkiej oprawie;  

polsko-

angielska 

II kwartał  



9. Sprawozdanie roczne 

rektora UW 

Biuro Prasowe we 

współpracy z wszystkimi 

jednostkami administracji 

centralnej   

 podsumowanie najważniejszych informacji i danych z 

2016 roku 

polska  czerwiec 

10. Pakiet dla nowego 

pracownika 

Biuro Prasowe we 

współpracy z Biurem 

Spraw Pracowniczych i 

innymi biurami 

nowi pracownicy informacje na temat najważniejszych spraw 

pracowniczych, socjalnych  

polska II kwartał  

11. Pakiet dla nowego 

pracownika z 

zagranicy 

Biuro Prasowe we 

współpracy z Biurem 

Spraw Pracowniczych i 

innymi biurami 

nowi pracownicy z zagranicy informacje na temat najważniejszych spraw 

pracowniczych, socjalnych 

angielska III kwartał 

12. Folder o UW (kolejna 

edycja) 

Biuro Prasowe uczestnicy targów i 

konferencji, goście UW 

wybór najważniejszych informacji i danych na 

podstawie sprawozdania rocznego rektora UW za rok 

2016 

polska, 

angielska 

III kwartał 

13. Publikacja 

wizytówkowa 

Biuro Prasowe społeczność UW, goście 

UW, turyści 

najważniejsze informacje o UW, kształceniu, 

badaniach naukowych; 

dwie wersje: w twardej oprawie (wydawnictwo 

prezentowe), w miękkiej oprawie; 

polsko-

angielska 

III kwartał 

14. Pakiet dla nowego 

studenta 

Biuro Prasowe we 

współpracy z Biurem 

Spraw Studenckich i 

innymi biurami 

nowi studenci informacje na temat najważniejszych spraw 

studenckich, socjalnych 

polska III kwartał 

15. Pakiet dla nowego 

studenta z zagranicy 

Biuro Prasowe we 

współpracy z Biurem 

Spraw Studenckich i 

innymi biurami 

nowi studenci z zagranicy informacje na temat najważniejszych spraw 

studenckich, socjalnych 

angielska III kwartał 

16. Mapa kampusu na 

Ochocie 

Biuro Prasowe nowi studenci i pracownicy, 

goście UW 

mapa kampusu na Ochocie z informacją o punktach 

usługowych; format bloczku z mapkami do 

wyrywania; mapki będą dostępne m.in. na 

portierniach; 

polska III kwartał 

 

 

Opracowanie: Biuro Prasowe UW, marzec 2017 

 


