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KROK po KRoku

Kilka informacji dla kandydatów na studia

– Musimy wspierać szczególnie te programy studiów,
które wykraczają poza ramy wąskich specjalności;
tworzone przynajmniej przez dwa lub więcej wydziałów.
Rozumienie języka dyscyplin pokrewnych zwiększa
umiejętność podejmowania zupełnie nowych wyzwań.
Osoby tak wykształcone potrafią po prostu lepiej oceniać
całość złożonego świata społecznego, gospodarczego
i politycznego, są bardziej krytyczne, otwarte i aktywniej
korzystają ze swoich praw.
Na początek każdy powinien mieć więc możliwość
zdobycia wiedzy ogólnej, szerokiej podstawy –

prof. Marcin Pałys,
rektor Uniwersytetu Warszawskiego
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STUDENTA

B

A

A
B

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

UW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, znajduje się na Powiślu, dziennie
odwiedza ją ponad trzy tysiące osób, którzy do
dyspozycji mają ponad 5,5 mln książek.

C

udzoziemcy – na Uniwersytecie studiuje
obecnie 50 tys. osób. 3 proc. z nich to
studenci zagraniczni. Na innych uczelniach
w Polsce uczy się średnio ok. 1 proc. obcokrajowców. Na UW najczęściej wybierają stosunki
międzynarodowe, ekonomię oraz finanse i rachunkowość.

D

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

E

rasmus + to program wymiany, który
wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy
młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.
Około 5 milionów młodych ludzi, studentów
i dorosłych ma okazję zdobyć doświadczenie
i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

2.ABECADŁO STUDENTA

F
G

iński – jeden z 42 języków, których można uczyć się podczas
studiów na UW.
odziny dziekańskie/rektorskie – niespodzianka od
władz wydziałowych lub uczelnianych, godziny bądź dni wolne od zajęć, ogłaszane najczęściej w okresie
świątecznym lub juwenaliowym.

H

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

I

ndeks – 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 studiów.

J

uwenalia – święto, w trakcie którego odbywają się liczne koncerty i imprezy przeznaczone dla studentów. Na UW co roku tradycyjnie
gra Kazik.

K
L
M

ampus główny – siedziba wielu wydziałów, władz
uniwersyteckich, biur administracji i organizacji
studenckich. Znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu.
ektoraty – zajęcia z języka obcego, 240 godzin lekcyjnych do wykorzystania na naukę dowolnego języka
w czasie studiów.

OST – program wymiany studenckiej, dzięki któremu semestr lub rok studiów można spędzić na
innym uniwersytecie w kraju. W programie uczestniczy 20
uczelni.

N

iepełnosprawność – nie jest przeszkodą w studiowaniu na UW. Dla osób słabowidzących przeznaczone są specjalne sale komputerowe, dopasowane lektoraty językowe czy Biblioteka Książki Cyfrowej. Osoby,
które mają problem z poruszaniem się, mogą liczyć m.in.
na pomoc w dotarciu na zajęcia.

O

twarty Uniwersytet – a właściwie Uniwersytet
Otwarty, to zajęcia, które prowadzą uniwersyteccy wykładowcy dla wszystkich chętnych po 16. roku życia.
Można uczyć się włoskiego gotując lub grać w siatkówkę
na zajęciach z Edwardem Skorkiem.

T

eatry – kiedyś był jeden Teatr i nazywał się Teatrem Akademickim. Później wypączkował z niego – Teatr Hybrydy.
Spektakle Hybryd grane są w różnych miejscach, a wstęp na nie jest najczęściej wolny.

U

SOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów, przy pomocy którego
studenci zapisują się na zajęcia, tutaj też
wpisywane są oceny i zaliczenia, dostępny
jest też indywidualny plan zajęć oraz siatka
zajęć pracowników.

W

arszawianka – Zespół Pieśni i
Tańca Uniwersytetu Warszawskiego, w którym występują studenci oraz
absolwenci niemal wszystkich wydziałów
UW, a także innych warszawskich uczelni.
Tańczą klapoka i trojaka, a ostatnio także
taniec współczesny.

P

X
Y

R

Z

rorektor ds. studentów i jakości kształcenia – zajmuje się wszystkim tym, co jest związane ze sprawami
studenckimi, od 2008 r. pełni tę funkcję prof. Marta Kicińska-Habior. Na uczelni jest jeszcze trzech innych prorektorów.

ero – podstawa w studenckim życiu,
szczególnie w okresie sesyjnym. Kopiuje się notatki i inne materiały.
yyyy – przerywnik w wypowiedzi,
spotykany zazwyczaj podczas odpowiedzi ustnej, który daje nam czas na
zebranie myśli :)

ektor – najwyższa władza na uczelni. W 2012 roku
szefem wszystkich szefów został prof. Marcin Pałys,
specjalizujący się m.in. w zastosowaniu sztucznej inteligencji w chemii. Kadencja rektora, prorektorów i dziekanów trwa 4 lata.

aliczenie – albo zalka, często wystawiana zamiast oceny na zakończenie
semestru, a stopnie (skala od 2 do 5) wpisywane są do USOS-a najczęściej pod koniec
roku akademickiego.

S

Ż

typendium – comiesięczny zastrzyk gotówki, który
można otrzymać za wyjątkowe osiągnięcia naukowe albo sportowe. Może być też formą pomocy dla studentów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

wirek – popularna nazwa domu studenckiego nr 2, który znajduje się na
Ochocie. Oczywiście obok Żwirka stoi też
Muchomorek.

Y
Z

Zapisy

krok po kroku
Rekrutacja 2014/2015

W 2014 r. Uniwersytet przyjmie na studia I stopnia i jednolite magisterskie około 14 tysięcy osób. Prawie 8 tysięcy
z nich będzie mogło studiować na studiach stacjonarnych.
Pozostałe miejsca przeznaczone są dla studentów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Na studia II stopnia przyjętych zostanie około 13 tysięcy osób.
Rejestracja na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się
poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.
irk.uw.edu.pl. Na tej stronie znajduje się również katalog
kierunków oferowanych w rekrutacji 2014/2015. Zapisy na
studia rozpoczną się już 9 czerwca. Można rejestrować się
na nieograniczoną liczbę kierunków. Za każdy z nich należy
wnieść opłatę rekrutacyjną, wynoszącą 80 zł. Zapisując się
na ten sam kierunek studiów w różnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym), płaci się tylko raz.
Najczęściej studenci rejestrują się na dwa kierunki. Zdarzają się jednak wyjątki. – Niemal co roku pojawia się osoba,
która rejestruje się na 30 kierunków, od filologii angielskiej
do matematyki. Taki student może studiować na więcej niż
jednym kierunku, ale tylko jeden będzie bezpłatny, a za pozostałe będzie musiał zapłacić, jeśli nie znajdzie sie w gronie
10% najlepszych studentów na danym kierunku – mówi Mirosława Szewczuk-Patrzykont, kierownik Biura ds. Rekrutacji.

Kwalifikacja i przyjęcia
Po zakończeniu rejestracji na dany kierunek, komisja
rekrutacyjna sporządza listę rankingową. W rekrutacji na
wszystkie kierunki studiów I stopnia i jednolite magisterskie
pod uwagę brane są wyniki maturalne z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz
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obcego (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
a także z przedmiotów dodatkowych. Np. w rekrutacji na
studia stacjonarne na kierunku biologia brane pod uwagę
będą wyniki z:

•
•
•
•
•

języka polskiego (waga 10%),
matematyki (waga 10%),
języka obcego nowożytnego (10%),
biologii, poziom podstawowy albo rozszerzony (35%),
przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki i astronomii, matematyki lub informatyki, poziom podstawowy albo rozszerzony (35%).

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. Szczegółowe informacje na temat przeliczania punktów na pozostałe kierunki dostępne są na stronie www.irk.uw.edu.pl.
Kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów
zostają zakwalifikowani na studia. Po złożeniu wszystkich
wymaganych dokumentów do komisji rekrutacyjnej danej
jednostki (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo
maturalne, kopia dowodu osobistego) osoba zakwalifikowana zostaje przyjęta na studia. Niezłożenie dokumentów
jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem
z listy rankingowej. Wtedy na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna z listy rezerwowej. Jeśli
lista zostanie wyczerpana, ogłaszana jest dodatkowa tura
rejestracji.

Testy predyspozycji
Na kilka kierunków prowadzone są dodatkowe egzaminy ustne. W rekrutacji
na rok 2014/2015 rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na kierunkach:

• filozofia w języku angielskim

Rozmowa odbywa się po angielsku. Komisja rekrutacyjna ogłasza listę
tekstów do wyboru. Dyskusja dotyczyć będzie jednego materiału, wybranego
przez kandydata.

• logopedia ogólna i kliniczna

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

• indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (MISH)
O tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej
dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny. Komisja
chce poznać pozaszkolne zainteresowania kandydata.

Czy wiesz, że
Uniwersytet
ma już prawie
200 lat?

Akt fundacyjny
Uniwersytetu został
wydany w 1816 roku.
Pierwsze zajęcia odbyły
się dwa lata później.

• 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.

• muzykologia

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzana jest wiedza kandydatów na
temat muzyki współczesnej. Komisja egzaminacyjna chce też poznać ich
zainteresowania muzyczne.

• artes liberales

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci opowiadają o swoich zainteresowaniach, są też sprawdzane ich predyspozycje do studiowania na
studiach interdyscyplinarnych.

.rekrutacja.uw.edu.pl

www

Można

przebierać
OFERTA studiów

Na Uniwersytecie uczy się obecnie 50 tys. osób. Uczelnia proponuje swoim studentom wybór ok. 120 kierunków
i specjalności na 20 wydziałach: „Artes Liberales”, Biologii, Chemii, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii
i Socjologii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Historycznym, Lingwistyki Stosowanej, 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 uniwersyteckich takich jak: Instytut Ameryk i Europy,
Centrum Europejskie, Centrum Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Centrum Studiów
Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Kolegia
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych oraz Międzywydziałowe
Studia Ochrony Środowiska.

Program indywidualny
Studia interdyscyplinarne to studia łączące programy
kilku tradycyjnych dyscyplin. Zajęcia można wybierać spośród oferty wszystkich wydziałów, które tworzą dany program.
Studia interdyscyplinarne dostępne w rekrutacji na rok
2014/2015:
• bioinformatyka i biologia systemów,
• energetyka i chemia jądrowa,
• samorząd terytorialny i polityka regionalna,
• studia filologiczno-kulturoznawcze,
• zarządzanie środowiskiem,
• międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne,
• międzykierunkowe studia
ekonomiczno-menedżerskie,
• międzyobszarowe studia ochrony środowiska,
• międzyobszarowe indywidualne
studia humanistyczne,
• międzyobszarowe indywidualne
studia matematyczno-przyrodnicze.

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

Studia

za milion
Praca w e-administracji lub e-archiwach, nauczanie
języka obcego przez internet lub łączenie zainteresowań
socjologicznych z biznesem – to możliwości, które stoją
przed absolwentami kierunków prowadzonych na wydziałach: Historycznym oraz Filozofii i Socjologii oraz w Centrum
Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. Wszystko to dzięki wygranej UW w konkursie na najlepsze programy studiów, który został zorganizowany przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnione jednostki otrzymały od ministerstwa po milion złotych na stworzenie i rozwijanie nowoczesnych kierunków studiów.

E-historyk w urzędzie
Instytut Historyczny oferuje studentom trzy specjalizacje zawodowe, przygotowujące do pracy w administracji
publicznej, w tym: e-administracji, elektronicznych archiwach, muzeach, wydawnictwach oraz palcówkach oświatowych. – Zależy nam na tym, aby rozwijać u studentów
zarówno umiejętności ogólnouniwersyteckie, jak i te, które
można wykorzystać na rynku pracy – mówi dr Agnieszka
Janiak-Jasińska, pełnomocnik dziekana Wydziału Historycznego ds. jakości kształcenia. – Jako jedyni w Polsce uczymy
elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji państwowej i samorządowej – podkreśla pani doktor.

Czy wiesz, że

blisko 90 proc.
absolwentów
UW wkrótce po
zakończeniu studiów
znajduje pracę?
Tak wynika
z pilotażowego badania
przeprowadzonego na
uczelni w 2011 roku.
Objęło ono osoby, które
ukończyły studia w 2009
i 2010 roku. Niedługo
zostaną opublikowane
wyniki kolejnych badań.

Wirtualny nauczyciel
W Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
i Edukacji Europejskiej oprócz przedmiotów dotyczących
nauki języków, komunikacji, literatury i kultury, studenci
mają do wyboru zajęcia, które ułatwią im odnalezienie się
po studiach w przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych. –
Pokazujemy, jak stosować ciekawe narzędzia w przyszłej
pracy zawodowej. Uczymy, jak opracowywać ćwiczenia
interaktywne, obsługiwać platformę e-learningową, korzystać z chat botów, czyli programów komputerowych, których zadaniem jest rozmowa z internautą, przebywającym
na stronie internetowej – mówi dr Jacek Romaniuk, dyrektor
CKNJOiEE.

Socjolog w biznesie
Badanie społeczeństwa i biznesowe podejście do życia
łączy program studiów magisterskich na kierunku socjologia. − Nowo zaprojektowany program zakłada włączanie
studentów w praktyczne działania badawcze, realizowane
we współpracy z firmami badawczymi, komercyjnymi
i instytucjami publicznymi − mówi dr Renata Włoch z Instytutu Socjologii. − Stawiamy na samodzielność w nabywaniu wiedzy i umiejętności badawczych, a także na
elastyczność studenta. Staramy się też kształtować jego
umiejętności społeczne – podkreśla dr Włoch.

Kto wybiera
(się na)

UW?

Sylwetka kandydata
Podczas ostatniej rekrutacji na UW w systemie zapisało
się 31 857 osób. Do wyboru było aż 413 możliwości, obejmujących wszystkie kierunki, specjalności oraz formy studiów.
Blisko 90 proc. kandydatów decydowało się na studia stacjonarne. Teoretycznie, każdy mógł wybrać nieograniczoną
liczbę programów. Łącznie w systemie zanotowano ponad
55 tys. zapisów. Najwięcej z nich dokonali świeżo upieczeni
maturzyści, a szczególnie absolwenci liceów ogólnokształcących z województwa mazowieckiego. Najczęściej wybierali jeden lub dwa programy studiów.

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne osiągnęli na
egzaminie maturalnym z przedmiotów na poziomie podstawowym średnio:

• 66 pkt z języka polskiego,
• 89 pkt z języka angielskiego,
• 77 z matematyki.

Popularne kierunki w rekrutacji 2013/2014
Popularność kierunków od kilku lat wygląda podobnie.
W czołówce najczęściej wybieranych nadal znajdują się:
ekonomia, prawo, zarządzanie, filologia angielska oraz
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Największa rywalizacja o jeden indeks toczyła się na lingwistyce stosowanej,
gdzie na jedno miejsce było 22 kandydatów.

Najpopularniejsze kierunki studiów wg
liczby kandydatów na jedno miejsce:

lingwistyka stosowana (22,70)

Najpopularniejsze kierunki studiów wg liczby zapisów:
ekonomia

sinologia (17,60)

(limit miejsc 180, zapisy 2273)

prawo

(limit 400, zapisy 1617)

filologia angielska

(limit 125, zapisy 1599)

finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
(limit 200, zapisy 1463)

zarządzanie
(limit 300, zapisy 1171)
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japonistyka (14,70)
międzykierunkowe studia
ekonomiczno-menedżerskie
(14,56)
filologia angielska (12,90)

Drugi stopień wtajemniczenia
53 proc. spośród kandydatów, którzy rejestrowali się na
studia magisterskie (zwane studiami drugiego stopnia) studiowało wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim.
O wiele częściej niż osoby, które brały udział w rejestracji na studia licencjackie i jednolite magisterskie, decydowali się zapisać tylko na jeden kierunek (aż 76 proc.).

Chętni zza granic
Podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia kandydowało 1081 osób z zagranicy.
Najwięcej chętnych było z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Od października studia na UW podjęło również wiele osób
pochodzących z państw położonych na innych kontynentach, m.in. z Chin, Turcji, Wietnamu, Azerbejdżanu oraz
Kazachstanu.

– Wykształcenie uniwersyteckie musi być synonimem dla szerokich horyzontów,
wszechstronności, kompetencji, otwartości krytycznego umysłu, samodzielności
intelektualnej oraz zasad etycznych – prof. Marcin Pałys, rektor UW

Czy wiesz, że najwięcej
osób studiuje na wydziałach:
Zarządzania, Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych oraz
Prawa i Administracji?
W sumie około
18 tysięcy.
Na najmłodszym
i najmniejszym
wydziale – „Artes
Liberales” studiuje
ponad 170 osób.

Inter-uczelnia
Cudzoziemcy na UW oraz studia w językach obcych

Uniwersytet Warszawski jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce. Studenci UW wyjeżdżają na
studia częściowe za granicę, a do Warszawy przyjeżdża
coraz więcej obcokrajowców.
Studenci zagraniczni na UW to głównie Europejczycy.
Najwięcej osób pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Liczną grupę
stanowią też osoby z Litwy, Rosji, ale i Chin czy Nigerii. Na
UW uczą się też Wietnamczycy, Amerykanie, Szwedzi, Turcy,
Irakijczycy, Niemcy, Kazachowie, Armeńczycy, Pakistańczycy
i obywatele Arabii Saudyjskiej. W sumie na Uniwersytecie
studiuje około 1500 cudzoziemców.
Wybierają oni najczęściej stosunki międzynarodowe,
europeistykę, ekonomię, zarządzanie, psychologię, filologię polską, ukraińską, angielską, politologię, prawo, a także
dziennikarstwo i komunikację społeczną.
UW jest uczelnią często wybieraną także przez studentów, którzy chcą tu studiować przez semestr lub rok. Tylko
w ramach programu Erasmus przyjeżdża co roku na UW
prawie tysiąc osób. Wśród nich najwięcej jest Hiszpanów
i Niemców.
Sprawami związanymi z obcokrajowcami uczącymi
się na Uniwersytecie zajmuje się Biuro Spraw Studenckich
(studia pełne) i Biuro Współpracy z Zagranicą (studia częściowe). Na uczelni działa również Centrum Języka Polskiego
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Naucza
ono języka polskiego, kultury i historii, kształci przyszłych
nauczycieli, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi oraz ambasadami.
W rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 kandydaci
mieli do wyboru 20 programów studiów w języku angielskim
i jeden w rosyjskim. Studia w językach obcych dostępne są
także dla Polaków.

Studia w języku angielskim:
• pierwszego stopnia: archeologia, ekonomia, filozofia,

stosunki międzynarodowe, studia amerykanistyczne,
polityki europejskie i gospodarka
• drugiego stopnia: archeologia, chemia, ekonomia
międzynarodowa, filozofia, finanse i rachunkowość,
politologia, stosunki międzynarodowe, studia amerykanistyczne, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie środowiskiem, polityki europejskie i gospodarka,
dziennikarstwo
• jednolite (pięcioletnie): psychologia.

Studia w języku rosyjskim:
• drugiego stopnia: politologia.

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

że wzrost

umiędzynarodowienia
jest jednym z priorytetów
Uniwersytetu?

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

www.bss.uw.edu.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą www.bwz.uw.edu.pl
Polonicum www.polonicum.uw.edu.pl
Biuro Spraw Studenckich

10.STUDIA

Teheran – Dubaj – Warszawa

Uniwersytet Warszawski jest uczelnią na której chętnie studiują cudzoziemcy. Obecnie uczy się tu
ponad 1,5 tys. studentów zagranicznych oraz prawie tyle samo stypendystów różnych programów
międzynarodowych. Nierzadko wśród nich są osoby tak zdolne, jak Abnoos Moslehi, która
przyjechała na UW z Iranu.

By móc uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej na UW
musiała polecieć do Dubaju. Dziś jest studentką Warsaw
International Studies in Psychology. Pasjonuje się neurologią, neurobiologią oraz neuropsychologią kliniczną.
Jest zaangażowana w projekty, dzięki którym Polacy mogą
dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze i sytuacji politycznej
Iranu. Tłumaczy książki i pracuje z chorymi cierpiącymi na
afazję. Dodatkowo też popularyzuje wiedzę na temat zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.
Trudno uwierzyć, że jedna osoba jest w stanie godzić ze
sobą tyle pasji. Jak Ci się to udaje?

Nie sądzę, żebym robiła za dużo, dla mnie to naturalne. Planuję swoje zadania i staram się tego planu trzymać. Czasem trudno jest dzielić czas pomiędzy studia,
zajęcia dodatkowe, dbanie o obowiązki, spotykanie się ze
znajomymi czy utrzymywanie kontaktu z rodziną, która jest
w Iranie, ale wszystko można pogodzić. Myślę, że to co robię,
to także motywacja dla moich bliskich. W zamian za to otrzymuję od nich duże wsparcie.
Dlaczego zdecydowałaś się na studia w Polsce?

Zależało mi na studiowaniu psychologii po angielsku
w Europie. Tu są tylko trzy takie programy, nie licząc studiów
w Wielkiej Brytanii. Zgłosiłam swoją kandydaturę na każdy
z nich. Ci, którzy chcieli studiować na UW musieli odbyć rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub przez Skype’a. W Iranie
występowały problemy z internetem, dlatego musiałam
podjąć decyzję, czy naprawdę chcę dostać się na te studia
i czy jestem gotowa pojechać do innego kraju, żeby odbyć
rozmowę kwalifikacyjną bez zakłóceń. Spędziłam długą noc
na sprawdzaniu informacji na temat profesorów i wykładowców oraz o samych studiach.
Byłam zaskoczona jakością tego programu, różnorodnością oferowanych kursów, liczbą profesorów zapraszanych
z całego świata. Kupiłam bilet i poleciałam do Dubaju, żeby
przeprowadzić tę rozmowę. Poszło mi dobrze.

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

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

Uniwersytety uczestniczące
w programie MOST:

Na własnym

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 oraz
Zielonogórski.

podwórku
Program MOST

– Program MOST przeznaczony jest dla osób, które
lubią zmieniać miejsce zamieszkania, podróżować, poznawać nowych ludzi – przyznają uczestnicy. To również okazja
dla tych, którzy chcą rozwijać zainteresowania poza swoją
uczelnią.
MOST wzorowany jest na europejskim programie stypendialnym 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.
Uniwersytet Warszawski jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni uczestniczących w programie. W semestrze
zimowym 2012/2013 na UW uczyło się 97 studentów z innych
szkół wyższych, z naszej uczelni wyjechały wówczas 29 osób.
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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 indywidualnym programie studiów i zaliczyć
je w trakcie programu MOST. Jeżeli dostosowanie przedmiotów nie będzie możliwe, to obowiązkowe zajęcia można
zaliczyć po powrocie z wymiany.
Można również zdecydować się na studiowanie innego
kierunku. Trzeba jednak pamiętać, że wyjazd nie zwalnia
z zaliczenia obowiązkowych zajęć w uczelni macierzystej.
Wybór tego samego kierunku studiów nie przekreśla możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Student psychologii UW wyjeżdżający na kierunek psychologia na UJ może

wybrać dodatkowo przedmioty np. z pedagogiki czy socjologii.

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 2012 r. najwięcej studentów wyjechało z Wydziału Polonistyki, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii. Najczęściej wybieranymi przez studentów uczelniami
zewnętrznymi 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 uniwersytetach przewyższa liczbę oferowanych miejsc. Uniwersytecka Komisja
Akredytacyjna kwalifikując studentów, zmuszona jest przydzielić każdej uczelni biorącej udział w programie jedynie
kilka miejsc na dany kierunek, na który przyjmowani są
studenci z danej uczelni z najwyższą średnią ocen z toku
studiów.

Jan Frankowski,
absolwent UG,
studiował przez rok
geografię na UW

Jestem bardzo zadowolony
z
wymiany.
Szczególnie
podobała mi się możliwość
wyboru dowolnych przedmiotów oferowanych 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

Szukałem pomysłu, jak skończyć WPIA UW, a jednocześnie
mieszkać w miejscu, w którym
chciałbym zostać. MOST to
wspaniała idea mobilnego
kształcenia

Czy wiesz, że

w programie MOST
najchętniej uczestniczą
studenci Wydziału
Polonistyki UW?

Wśród studentów
przyjeżdzających na
naszą uczelnię na semestr
lub rok z innych szkół
wyższych, najpopularniejszy
jest Wydział Prawa
i Administracji.

Zastrzyk finansowy
stypendia socjalne, za osiągnięcia naukowe i sportowe
Studenci mogą ubiegać się o stypendium:
• socjalne,
• specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• rektora dla najlepszych studentów,
• ministra za wybitne osiągnięcia.

naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Stypendium rektora, wynoszące 450 zł, może otrzymać nie mniej
niż 5% i nie więcej niż 10% liczby studentów każdego roku
lub kierunku studiów.

Stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia

Stypendium socjalne
Przyznawane jest na wniosek studenta, który znajduje się
w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od 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 nie może przekraczać 950 zł. Progi te są
ustalane co roku.
Przykład:

950 zł
Kwota
bazowa

–

500 zł
Dochód netto
na członka
rodziny

=

450 zł
Wysokość
stypendium
socjalnego

Student, który mieszka w akademiku lub wynajmowanym
mieszkaniu, może też otrzymywać stypendium socjalne, którego kwota jest wyższa. Jest ono przeznaczone dla studentów
studiów stacjonarnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, którzy nie byliby w stanie dojeżdżać codziennie
z miejsca swojego stałego zamieszkania na uczelnię. Kwota
najniższego stypendium socjalnego zwiększonego o dodatek mieszkaniowy nie może być niższa niż 300 zł, a kwota
najwyższego nie może być wyższa niż 1.050 zł.

Stypendium dla osób
niepełnosprawnych
Jest przyznawane na wniosek studenta, bez względu
na dochód. Wysokość tego stypendium uzależniona jest od
stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.
Najniższe wynosi 150 zł, najwyższe 300 zł.

Stypendium rektora
Jest przyznawane na wniosek studenta, może otrzymać
je student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim
wysoką średnią ocen lub posiada znaczące osiągnięcia
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Stypendium można otrzymać za ponadprzeciętne
wyniki w nauce lub sporcie. O jego przyznanie wnioskuje
rada wydziału. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważane
są m.in.: publikacje, dzieła artystyczne, praktyki, staże lub
ukończone kursy nieobjęte programem nauczania. Ubiegający się o stypendium musi też mieć wysoką średnią ocen.
Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może
otrzymać student, który w czasie studiów brał np. udział
w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich.
Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają komisje stypendialne,
które znajdują się na każdym wydziale. Wnioski o stypendia rektora rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy.
Studenci mogą równocześnie dostawać stypendium
rektora oraz ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie
wyklucza też możliwości uzyskania świadczeń pomocy
materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium
przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego, a także dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zapomoga
Z funduszu pomocy materialnej, z którego przyznawane są stypendia, można otrzymać też zapomogę.
Może się o nią ubiegać student, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa,
przyznawana na wniosek studenta. Wniosek składa się
do komisji stypendialnej wydziału lub jednostki, w której
student się uczy. Kwota zapomogi nie może być wyższa
niż 5,5 tys. zł.

Uniwersytet równych szans
Studenci niepełnosprawni na UW

Wyrównywanie szans w dostępie do nauki – to dewiza,
którą kieruje się UW w podejściu do osób niepełnosprawnych. Uczelnia traktuje wszystkich studentów tak samo –
od osób niepełnosprawnych wymaga się na egzaminach
identycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu mają one
pewność, że ich dyplomy mają taką samą wartość, jak ich
kolegów.
UW skupia się na likwidowaniu barier architektonicznych, technicznych oraz społecznych, by niepełnosprawność 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.

wanie 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 (podstawowych umiejętności komputerowych,
zaawansowanego korzystania z zasobów internetu,
obsługi MS PowerPoint, MS Excel, MS Word).

Studenci niepełnosprawni mogą m.in.:
• otrzymać w akademiku pokój dostosowany do ich
potrzeb;

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

Bez barier
Większość uniwersyteckich budynków została przystosowana dla osób niepełnosprawnych, o ich potrzebach
uczelnia pamięta także przy każdej nowej inwestycji. 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.
Od wielu lat działa na UW Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, z jego usług korzystają wszyscy: kandydaci,
studenci, absolwenci oraz pracownicy. Wachlarz pomocy,
na którą liczyć może osoba niepełnosprawna na UW, jest
bardzo szeroki. Obecnie z usług biura korzysta tysiąc studentów.

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 dostoso-

•

•
•
•

•
•

stentów transportowych, zajęć z instruktorem orientacji
przestrzennej;
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na
pływalni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, lektoratach realizowanych indywidualnie lub w małych
grupach;
korzystać na zajęciach z usług tłumaczy języka migowego;
korzystać z dostosowanych do ich potrzeb pracowni
komputerowych (m.in. Centrum Komputerowego dla
Osób Niepełnosprawnych);
korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej
(www.abc.uw.edu.pl), udostępniającej zaadaptowane
do potrzeb osób niewidomych książki, czasopisma
i inne materiały dydaktyczne oraz usług Biblioteki
Książki Cyfrowej, która przygotowuje materiały w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych (np.
w brajlu lub w wersji audio);
wypożyczyć notebooki, notesy brajlowskie, programy
udźwiękawiające i powiększające tekst, przenośne
skanery, systemy wspomagające słyszenie;
korzystać z konsultacji psychologa oraz lekarza psychiatry.

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

angielski,
arabski,
aramejski
białoruski,
bułgarski,
chiński,
chorwacki,
czeski,
fiński,
francuski,
grecki,
gruziński,
hebrajski,
hindi,
hiszpański,
indonezyjski,
japoński,
jidisz,
kazachski,
koreański,
litewski,
łotewski,
mongolski,
niderlandzki,
niemiecki,
norweski,
ormiański,
perski,
polski język
migowy,
polski jako
j. obcy,
portugalski,
rosyjski,
rumuński,
serbski,
słowacki,
suahili,
szwedzki,
turecki,
ukraiński,
urdu,
węgierski,
wietnamski,
włoski.

Angielski

czy suahili?

Języki (nie)obce na UW

W roku
akademickim
2013/2014 studenci
mieli do wyboru

42 języki

Na Uniwersytecie można uczyć się aż 42 języków obcych.
Nie tylko popularnych, takich jak angielski czy niemiecki,
ale także bardziej egzotycznych: arabskiego, hindi czy perskiego. 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.
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Języków można uczyć się na sześciu poziomach zaawansowania: od początkującego A1 do C2 – dla osób bardzo
zaawansowanych. – W przypadku języków rzadkich nauka
kończy się zwykle na poziomie B1 lub B2 – wyjaśnia Jolanta
Urbanikowa, pełnomocnik rektora UW ds. realizacji procesu
bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych.
Jest wiele możliwości nauki. Można wybrać kursy:
• tradycyjne, trwające 60 lub 30 godzin w semestrze,
• w całości prowadzone on-line,
• mieszane i półinternetowe.
W tej chwili dostępne przez internet są lektoraty angielskiego, chorwackiego, czeskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego, ale oferta kursów on-line będzie systematycznie
poszerzana.
Przed zakończeniem trzeciego roku studiów należy
zdać egzamin certyfikacyjny na poziomie co najmniej B2 lub
przedstawić certyfikat instytucji zewnętrznej, wymienionej
w odpowiednim zarządzeniu rektora. Honorowane są certyfikaty z 12 języków: angielskiego, fińskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, katalońskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, norweskiego, portugalskiego, rosyjskiego, węgierskiego i włoskiego.
Zapisy na lektoraty odbywają się przez system USOS:
www.rejestracja.usos.uw.edu.pl. Osoby rejestrujące się
po raz pierwszy na zajęcia z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego muszą rozwiązać test poziomujący. – Zdecydowana
większość studentów nie jest świadoma swego poziomu
zaawansowania. Testy on-line pełnią rolę diagnostyczną
i umożliwiają rejestrację do grupy o odpowiednim poziomie
zaawansowania – mówi Jolanta Urbanikowa. – Stanowią
one pomoc dla studentów w podjęciu odpowiedniej decyzji
– dodaje.

120 procent
normy
Wybrane sukcesy naszych studentów
Studenci UW mają na swoim koncie wynalazki, zwycięskie konkursy i unikalne badania. Rywalizują z najlepszymi
w świecie.
Studentka Wydziału Fizyki skonstruowała jeden z pierwszych w Polsce superrozdzielczych mikroskopów, zespół
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki zdobył tytuł
wicemistrza świata w programowaniu, a najzdolniejsi studenci w kraju dostali pracę na UW.

Superdokładny mikroskop
Joanna Oracz skonstruowała, podczas przygotowywania pracy magisterskiej, superrozdzielczy konfokalny mikroskop typu STED, wykorzystujący metodę wygaszania emisją
wymuszoną (Stimulated Emission Depletion).
Mikroskopy optyczne są wykorzystywane w badaniach
z zakresu optyki i przy analizie próbek biologicznych. Do
lat 90. sądzono, że obiekty obserwowane przy użyciu mikroskopii optycznej nie mogą być mniejsze niż 200 nanometrów
(miliardowych części metra).
Rozdzielczość, którą udało się uzyskać studentce to ok.
100 nanometrów. Za cel stawia sobie zejście do 60 nm. −
Zaletą naszego mikroskopu jest możliwość kontrolowania
wszystkich parametrów i badania fizyki zachodzących zjawisk optycznych – mówi młoda badaczka.
Joanna Oracz była jedną z laureatek I konkursu „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”,
organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz redakcję miesięcznika „Elle”. Dziś jest doktorantką w Laboratorium Procesów Ultraszybkich Instytutu
Fizyki Doświadczalnej UW.

Warsaw Eagles
Tak nazywa się drużyna programistów z UW, która w maju
2012 r. zdobyła złoty medal na Akademickich Mistrzostwach
Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC). To naj-

starszy, największy i najbardziej prestiżowy konkurs programistyczny. Finały zorganizowane zostały 36. raz. W 2012 r.
pierwszy raz odbyły się w Polsce, na UW.
Podczas turnieju 112 drużyn rozwiązywało 12 zadań
przedstawionych w formie historyjki. Należało ułożyć
algorytm i zaprogramować go w jednym z języków: C,
C++ lub Java.
Konkurencję zwyciężyła drużyna z Narodowego Uniwersytetu Badawczego Technologii Informacyjnych, Mechaniki
i Optyki z Sankt Petersburga. Studenci UW – Tomasz Kulczyński, Jakub Pachocki i Wojciech Śmietanka – podobnie
jak Rosjanie, rozwiązali dziewięć zadań, ale w dłuższym
czasie. Przyznano cztery złote medale.

Najzdolniejsi zapracowani
Setka najzdolniejszych polskich studentów została
nagrodzona w pierwszym konkursie „Diamentowy Grant”.
Wyróżnieni są związani z 35 polskimi instytucjami naukowymi. Każdy student otrzymał dofinansowanie w wysokości
co najmniej 2,5 tys. zł na miesiąc i do 200 tys. zł na badania.
Aż 21 laureatów studiuje na UW. Prof. Marcin Pałys,
rektor UW, zaproponował studentom Uniwersytetu pracę na
czas trwania grantu.
Drugi pod względem liczby przyznanych stypendiów
był Uniwersytet Jagielloński, a trzeci Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę finansuje MNiSW.

Jak się

nie zgubić?
Trzy kampusy UW

GŁÓWNEGO
PUSU
AM
AK
APK

M

W samej tylko Warszawie Uniwersytet ma ok. 120
budynków. Na terenie kampusu głównego, który
mieści się przy Krakowskim Przedmieściu, i w jego
okolicach, znajdują się wydziały, które prowadzą
badania i kształcą studentów na kierunkach humanistycznych i społecznych. Tu urzędują także władze
uniwersyteckie. W pobliżu kampusu siedzibę mają
wydziały: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii
i Socjologii, Nauk Ekonomicznych, Neofilologii, Psychologii, Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
Niedaleko Krakowskiego Przedmieścia 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. Naprzeciwko biblioteki, przy ul. Dobrej 55,
znajduje się jeden z najnowszych uniwersyteckich
gmachów – budynek wydziałów: Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii.
Na kampusie Ochota, między ulicami Żwirki
i Wigury, Wawelską, Grójecką oraz Banacha dobiegła
końca budowa trzech nowych budynków, z których
korzystać będą studenci i pracownicy zajmujący się
naukami ścisłymi. Swoje siedziby na Ochocie mają
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. Mokotowskiej, mieści się Wydział
Pedagogiczny. Na Służewcu siedzibę ma Wydział
Zarządzania i kilka jednostek Wydziału Lingwistyki
Stosowanej.
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Życie uniwersyteckie koncentruje się wokół trzech
kampusów: głównego, na Ochocie i Służewcu.
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Czy wiesz, że

w ostatnich latach na
kampusie głównym
Uniwersytetu powstały dwa
nowe budynki?

4

22

10
9
9

Jednym z nich jest
biblioteka Wydziału
Prawa i Administracji (10),
drugim budynek Wydziału
Historycznego (15). Oba
gmachy doskonale wpisały
się w zabytkową
przestrzeń.

11
10
1 Pałac Kazimierzowski

Kiedyś rezydencja królów i siedziba Szkoły
Rycerskiej. Dziś urzędują tu władze Uniwersytetu. Tu znajduje się też większość biur uniwersyteckich.

1413
15

2 Pawilon mineralogiczny

Swoją siedzibę ma tu Wydział Polonistyki. Sąsiaduje z nim uczelniana stołówka (4). Po przeciwnej stronie Pałacu mieści się bliźniaczy budynek
pokuratorski (3), w którym znajdują się m.in. sale
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
oraz dziekanaty Wydziału Prawa i Administracji.

7 Dawna Biblioteka

W budynku znajdował się kiedyś główny
księgozbiór akademicki. Obecnie mieszczą się tu sale wykładowe i reprezentacyjna aula.

8 Budynek Porektorski

To tu w latach 1817-27 mieszkał wraz
z rodziną Fryderyk Chopin. Obecnie ma
tu swoją siedzibę Wydział Orientalistyczny
oraz Instytut Historii Sztuki.

9 Szkoła Główna

Znajduje się w niej Instytut Archeologii.

11 Dom Kupców
Swoją siedzibę mają tu m.in. Instytut Italianistyki oraz Instytut Studiów Iberyjskich
i Iberoamerykańskich.
12 Budynek Audytoryjny
Tutaj mieściła się kiedyś Szkoła Sztuk Pięknych. Później budynek wykorzystywany był
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Gdy zakończy się jego renowacja, swoją
siedzibę będzie miał tu Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
13 Szkoła Języków Obcych
Jest jedną z jednostek uniwersyteckich,
które prowadzą lektoraty języków obcych.
14 Budynek Pomuzealny
Na początku zwany Pawilonem Sztuk Pięknych. Dzisiaj jest siedzibą Wydziału Historycznego.
16 Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Swoją siedzibę mają tu Instytut Muzykologii, Centrum Języka i Kultury Polskiej
„Polonicum”, Studium Europy Wschodniej
i Muzeum UW.

5 Auditorium Maximum

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

6 Budynek Poseminaryjny

18 Szpital św. Rocha
W budynku znajduje się Instytut Kultury
Polskiej, organizacje studenckie, księgarnia oraz przychodnia.

W tym budynku znajduje się największa aula
na Uniwersytecie, która może pomieścić ponad
1000 osób.

Zwany też Collegium Iuridicum I, tutaj swoją siedzibę ma Wydział Prawa i Administracji.

NOWE

INWESTYCJE
Dobra połowa
Naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej, przy ul. Dobrej
55, stoi już nowa siedziba wydziałów Neofilologii i Lingwistyki
Stosowanej. To dopiero pierwszy etap budowy. Po znalezieniu sponsora dobudowana zostanie kolejna część.
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. Jest
też otwarty dziedziniec w stylu germańskim. A za kilka lat
odpoczywać pod gołym niebem można będzie też w ogrodach słowiańskim, francuskim, śródziemnomorskim oraz
angielskim. W przyszłości pracować i studiować będzie tu
ok. 12 tys. osób.

Nowoczesna ochota
Na Ochocie powstały nowe trzy budynki m.in. Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, gdzie prowadzone
są badania monitoringu i prognozowania zagrożeń środowiska, stoi już między wydziałami Biologii i Chemii oraz
pawilonem Radiochemii. Po przeprowadzkach laboratoriów,
umeblowaniu i wyposażeniu, budynek miał swoje wielkie
otwarcie w marcu 2013 roku. W późniejszych latach do stojącego już gmachu dobudowana będzie druga część.
Otwarcie kolejnych dwóch gmachów już wkrótce.
Pierwszy z nich to Wydział Fizyki, gdzie będą prowa-
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dzone programy edukacyjno-badawcze w zakresie fizyki
i nauk pokrewnych. Drugim jest Centrum Nowych Technologii. W ośrodku naukowcy zajmować się będą głównie
zastosowaniem nowoczesnych technologii w medycynie,
monitoringu i ochronie środowiska, e-gospodarce czy kryminalistyce.
W planach jest również budowa nowej siedziby Wydziału
Psychologii. Stary budynek znajduje się teraz w okolicach
centrum przy ul. Stawki 5/7, ale w przyszłości przeniesie się
na Ochotę.

Więcej przestrzeni
Studenci Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych są
jedną z najliczniejszych grup na Uniwersytecie Warszawskim.
Niedługo powierzchnia, którą zajmują, zwiększy się czterokrotnie. To dlatego, że wybudowany zostanie nowy gmach
dydaktyczny, a dwa inne budynki będą wyremontowane.
Pierwszy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie
ten, który dopiero ma powstać między ulicami: Bednarską,
Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrą oraz Nowym Zjazdem.
Będą z niego korzystać studenci wszystkich wydziałowych
instytutów.
Na tym terenie znajdują się też dawne Łaźnie Teodozji
Majewskiej, które po odnowieniu przejmie Instytut Dziennikarstwa. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych, będą
tam studia radiowe i telewizyjne oraz redakcja uniwersyteckiej telewizji internetowej.

Kolejną dużą inwestycją będzie rewitalizacja Gmachu
Audytoryjnego, znajdującego się na kampusie głównym.
Po opuszczeniu budynku przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny, rozpocznie się tam remont generalny. Znajdą się
tu m.in. biblioteka z czytelnią naukową, audytorium mieszczące 150 osób, sale konferencyjne i seminaryjne, wydziałowe wydawnictwo i archiwum.

średniowieczny zamek znajdować się też będzie schronisko.
Odbudowa rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku,
a otwarcie przewidywane jest na 2015 rok. W projekt oprócz
UW zaangażowany jest Przykarpacki Uniwersytet w IwanoFrankiwsku.

Centrum w górach
Ośrodki uniwersyteckie powstają też na terenach odległych od Warszawy. W Górach Świętokrzyskich, w otoczeniu
rezerwatu przyrody, wybudowana zostanie wielofunkcyjna
baza naukowa. Z Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach będą mogli korzystać studenci krajowych i europejskich wydziałów geologicznych oraz innych
kierunków przyrodniczych. Będą tam prowadzone zajęcia
dydaktyczne i terenowe, kursy geologii podstawowej i historycznej czy hydrologii. Obok ośrodka powstanie także lapidarium z okazami skał z Gór Świętokrzyskich oraz szklarnia
ze skamieniałościami.

Muzeum celtów
Na południu Polski, w tym samym regionie kraju, powstanie Centrum Edukacji Archeologicznej „Archeoceltica”,
gdzie studenci archeologii będą uczestniczyć w praktykach
terenowych oraz muzealniczych. Inwestycja wybudowana
zostanie na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowego w Chrobrzu.
Naukowcy z Instytutu Archeologii UW od lat prowadzą
wykopaliska w województwie świętokrzyskim. Odkryli, że na
obszarze pobliskiej gminy zamieszkiwała kiedyś jedna z największych społeczności celtyckich na terenie południowej
Polski. W Centrum prezentowane będą wyniki prowadzonych badań. „Archeoceltica" będzie też służyć jako ośrodek
kulturalny, z którego korzystać będą mogli miejscowi oraz
turyści.

Za miedzą
Może nie za miedzą, a za górami i lasami, bo na jednym
z ukraińskich szczytów, na górze Pop Iwan przywracane do
życia jest dawne Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne. Góra znajduje się na terenie Karpackiego Parku
Narodowego. We współpracy z parkiem będą tam prowadzone badania roślinności karpackiej, rozwoju ekologii,
praktyki z botaniki, biologii czy geologii. Po stacjach meteorologicznych alpejskich, będzie to druga tego typu jednostka w tej części Europy. W budynku przypominającym

Czy wiesz, że

cyfrę 5 można uznać za
symboliczną
dla budynku wydziałów
lingwistycznych?

Dwie piątki są w adresie,
bo gmach znajduje się
przy ulicy Dobrej 55.
Gdy zakończy się drugi
etap budowy, można
będzie korzystać z pięciu
ogrodów. Następna piątka
to kolory we wnętrzach:
biały, beżowy, szary, żółty
i czerwony.

Z czym do kogo?
Przewodnik po uniwersyteckich biurach
Na terenie kampusu głównego działa wiele biur uniwersyteckich. Każde z nich specjalizuje się w innych zagadnieniach, dlatego warto wiedzieć, do którego zgłosić się
z konkretnym problemem.

Biuro ds. Rekrutacji
Bez wątpienia najważniejsze biuro dla każdego, kto myśli
o studiowaniu na UW. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się
sprawami związanymi z rekrutacją. Pracownicy biura obsługują system Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.
uw.edu.pl, starają się też rozwiązać wszelkie problemy kandydatów (również zagranicznych) związane z tym procesem.
Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, pok. 4
www.rekrutacja.uw.edu.pl

Biuro Spraw Studenckich
Zajmuje się m.in. obsługą toku studiów studentów 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.
Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, pokoje 20 a/b/c, 21, 31
www.bss.uw.edu.pl
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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 przygotować CV i list motywacyjny oraz dobrze
zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Krakowskie Przedmieście 26/28
Oficyna Potockich, kl. E
www.biurokarier.uw.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Działania biura przyczyniają się do wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych na uczelni.
Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne
www.bon.uw.edu.pl

Biuro Współprac y z Zagranicą
Zajmuje się m.in. sprawami wymiany studenckiej. Każdy,
kto myśli o stypendium Erasmusa +, wcześniej czy później
będzie musiał tu zajrzeć. Częstymi gośćmi są tu także studenci z zagranicy, którzy przejeżdżają na UW na semestr lub
rok, bo BWZ znajduje im miejsca w akademikach, zajmuje
się ubezpieczeniami czy sprawami wizowymi.
Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, pok. 22, 24, 28
www.bwz.uw.edu.pl

Żwirek czy Muchomorek?
Domy studenckie

Co łączy Muńka Staszczyka, Romana Gutka i Ernesta
Brylla? Odpowiedź jest prosta – rockman, twórca Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz poeta i dyplomata w trakcie studiów na Uniwersytecie mieszkali w domu studenckim.
O miejsce w akademiku mogą się starać przede wszystkim osoby, które pochodzą z miejscowości oddalonych od
Warszawy i są w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku
wolnych miejsc o przydział mogą ubiegać się pozostali studenci. UW oferuje ponad 2.800 miejsc w sześciu domach
studenta.
Ceny miesięcznego pobytu w akademikach należących
do UW wahają się od 305 zł do 580 zł od osoby i zależą od
rodzaju pokoju. W domach studenckich istnieje możliwość
korzystania z internetu oraz pokoi „cichej nauki”. W budynkach znajdują się również pralnie, kuchnie, sale telewizyjne
oraz do gry w ping-ponga. W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców do prawie wszystkich akademików wchodzi
się przy pomocy kart magnetycznych.
Z myślą o studentach, którzy mają problemy z poruszaniem się w większości akademików zamontowano podjazdy,
poszerzono drzwi, a w łazienkach i kuchniach zamonto-

wano mechanizmy, dzięki którym osoby niepełnosprawne
bez trudu mogą korzystać z tych pomieszczeń. W 2009 r.
w konkursie „Warszawa bez barier” doceniono rozwiązania
architektoniczne zastosowane na rzecz niepełnosprawnych
w domu studenta nr 4. Jury konkursu przyznało UW nagrodę
główną. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania miejsc w akademikach UW znajdują się na stronie
Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl.

• Dom Studenta nr 1 „Muchomorek”,
ul. Żwirki i Wigury 97/99

• Dom Studenta nr 2 „Żwirek”,
ul. Żwirki i Wigury 95/97

• Dom Studenta nr 3 „KIC”,
ul. Kickiego 9 i 12

• Dom Studenta nr 4 „Zamenhof”,
ul. L. Zamenhofa 10 a

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

• Dom Studenta nr 6 „Radomska”,
ul. Radomska 11

Podano do stołu
Stołówka

Stołówka Uniwersytetu Warszawskiego działa od października do czerwca. Prowadzi żywienie abonamentowe
i barowe. Posiłki można zjeść na miejscu lub zabrać na
wynos. Lokal znajduje się przy ul. Oboźnej, obok budynku

Wydziału Polonistyki. Za jeden obiad abonamentowy studenci, emeryci i renciści UW płacą tu 9,50 zł, a pracownicy
– 10,50 zł. Skierowania na obiady abonamentowe wydaje
Biuro Spraw Socjalnych.

Kilka w jednym

Elektroniczna Legitymacja Studencka
Każdy student UW, tuż po złożeniu ślubowania, otrzymuje elektroniczną legitymację studencką. ELS jest wielkości karty płatniczej, warto mieć ją zawsze przy sobie, bo ma
wiele przydatnych funkcji. Jest dokumentem poświadczającym status studenta i kartą biblioteczną, upoważnia studentów do rabatów, można na niej kodować bilety komunikacji
miejskiej oraz opłaty parkingowe. Legitymacja studencka

uprawnia też do ulg przy zakupie biletów transportu publicznego – 49%, 50% lub 51%.
Za wydanie karty pobierana jest jednorazowa opłata,
która wynosi w tej chwili 17 zł. Ważność legitymacji przedłuża
się po zaliczeniu każdego semestru studiów w sekretariacie
swojej jednostki. Po semestrze zimowym trzeba zrobić to do
31 marca, a po letnim do 31 października.

RECEPTA NA PROBLEMY
Studenckie poradnie
Na Uniwersytecie studiuje 50 tys. osób i pracuje 7 tys. Spotykają się tu 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
Czyli rzeczniczka akademicka, która pomaga studentom i pracownikom. Jakimi sprawami się zajmuje? – To problemy różnego kalibru. I bardzo drobne, i skomplikowane,
dotyczące złożonych relacji interpersonalnych, które rzutują na funkcjonowanie grupy osób – mówi Anna Cybulko,
ombudsman.
Studenci zgłaszają się do niej z prośbą o pomoc w sprawie źle naliczonych stypendiów albo o próbę rozwiązania
konfliktu z innym studentem czy wykładowcą.
ul. Dobra 68/70, budynek w ogrodach BUW, pok.5
tel. (22) 55 27 214
ombudsman@uw.edu.pl
www.ombudsman.uw.edu.pl

Akademicka Poradnia Prawna
To nie tylko pomoc dla studentów uczelni warszawskich,
ale również możliwość zdobycia doświadczenia w pracy
doradczej dla studentów Wydziału Prawa i Administracji
UW. Każda sprawa to nowe zagadnienie, inny problem,
a przede wszystkim osoba, której można udzielić pomocy
prawnej.
W poradni pracują studenci ostatnich lat i absolwenci
oraz doktoranci, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu konsultacji. Porady, których udzielają dotyczą spraw
studenckich oraz prawa: spadkowego, rodzinnego, pracy,
cywilnego, administracyjnego.
Porada jest sporządzana w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, w zależności od stopnia jej zawiłości.
Krakowskie Przedmieście 24, p. 109
tel. (22) 26 49 99
poradnia@vislegis.pl
www.poradnia.vislegis.pl
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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,
a pomagać, bo świadczy bezpłatne porady „dla wszystkich
tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy
prawnego” – piszą pracownicy kliniki.
KP prowadzi sekcje prawa medycznego, cywilnego,
pracy i karnego, sądownictwa międzynarodowego, a także
ds. osób osadzonych, uchodźców, redukcji szkód, pomocy
bezdomnym.
Studenci, którzy chcą działać w klinice, muszą przejść
obowiązkowe roczne szkolenie. W jego trakcje odbywają się
zajęcia psychologiczne i praktyczne, seminaria oraz dyżury.
Collegium Iuridicum I (p. 105)
Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. (22) 55 20 811
klinika@wpia.uw.edu.pl
www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Centrum Rozwiązywania Sporów
i Konfliktów
Na Wydziale Prawa i Administracji działa również
centrum wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polubowne metody rozwiązywania sporów. Centrum udziela
bezpłatnych porad wszystkim członkom społeczności
akademickiej, pomagając rozwiązywać spory pracownicze, między studentami czy konflikty między studentami
a administracją.
Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4, p. 3.5
tel. (22) 552 59 23 oraz 826 91 98
mediacje@uw.edu.pl
www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

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. – Pacjenci zgłaszają się, kiedy czują
potrzebę omówienia z psychologiem swojej sytuacji powodującej dyskomfort w sferze emocjonalnej, funkcjonowania
społecznego, samooceny czy motywacji do nauki – mówi
Anna Szymańska, zastępca kierownika BON.
Najczęściej są to zaburzenia nastroju, np. depresyjne,
lękowe takie jak: fobia społeczna, obciążenia psychiczne
wynikające z sytuacji życiowej, kłopoty osobowościowe,
schizofrenia oraz inne zaburzenia psychotyczne.
– Po wstępnym rozpoznaniu problemu wskazujemy optymalną 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 do dwóch.
Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, lewe wejście zewnętrzne
tel. (22) 55 24 222
bon@uw.edu.pl
www.bon.uw.edu.pl

Akademicki Ośrodek Psychoterapii,
Wydział Psychologii UW
Bezpłatna psychoterapia dla studentów uczelni warszawskich – 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 psychologowie
z wieloletnią praktyką psychoterapeutyczną. Podczas sesji
ze studentami w spotkaniach uczestniczą najczęściej dwaj
koterapeuci, czyli studenci ostatniego roku psychologii ze
specjalności psychoterapia. Każda zgłaszająca się osoba
zapraszana jest na wstępną konsultację, podczas której
omawiany jest cel ewentualnych spotkań oraz sposoby prowadzenia psychoterapii.
ul. Smyczkowa 11a
tel. (22) 853 76 72

Pracownia Zaburzeń Rodziny
Pracownia Wydziału Psychologii proponuje bezpłatne
konsultacje i psychoterapię małżeństw, par i rodzin. Prowadzone przez doświadczonych psychologów oraz zespół
stażystów spotkania mają na celu pomoc parom, u których
występują kłopoty z porozumiewaniem się w związku czy
problemy wynikające z różnicy zdań.
ul. Stawki 5/7, p.100
tel. (22) 554 97 61 lub (22) 554 97 48
mpolak@psych.uw.edu.pl
szymek@psych.uw.edu.pl

INTERNETOWA Poradnia Językowa
To zupełnie inna poradnia. Nie zajmuje się mediacjami,
ale rozwiewaniem wątpliwości dotyczących poprawnej i starannej polszczyzny, zasad ortografii i interpunkcji czy korzystania ze słowników języka polskiego. Pytanie można zadać
mailowo. Pracownicy i doktoranci Instytutu Języka Polskiego
odpowiedzą w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wiadomości.
tel. (22) 55-20-684
poradnia@uw.edu.pl
www.poradniajezykowa.uw.edu.pl

(O)błędne

koło

Koła naukowe
Neurobiologia, prawo bankowe, kultura islandzka, optyka i fotonika, filozofia
eksperymentalna, dyplomacja, teatr, biofizyka oraz historia architektury
i urbanistyki Uniwersytetu Warszawskiego to tylko niektóre z zagadnień,
które mogą zgłębiać studenci UW, działający w kołach naukowych.
Dziś na UW istnieje ponad 500 kół naukowych i artystycznych, wśród nich są: „Kocioł Bałkański” – Studenckie Koło Naukowe, Koło Gier Japońskich „Yorozu”,
Interdyscyplinarne Koło Myśli Prawnej „Sapere Aude”,
Koło Naukowe Debaty Ekonomicznej. Do wszystkich grup
należy około 6500 osób.
By zostać członkiem koła naukowego, wystarczy chcieć
rozwijać własne zainteresowania i aktywnie uczestniczyć
w spotkaniach. Do kół naukowych przyjmowani są studenci
i doktoranci wszystkich kierunków studiów na UW, zarówno
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a czasem również
studenci innych uczelni. Zwykle spotkania odbywają się raz
w tygodniu. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego,
którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa.
Tę funkcję pełni jeden ze studentów, często pomaga mu
skarbnik wraz z sekretarzem.
Starsi studenci, działający w kołach, mogą realizować własne projekty badawcze. Członkostwo w takim
zespole ułatwia nie tylko znalezienie współpracowników
do prowadzenia projektu naukowego, ale też umożliwia
pozyskanie środków finansowych na badania. Zaś młodsi
studenci, mogą zapoznać się z konkretnym tematem
naukowym od podstaw. Przyzwyczajają się też do publicznych wystąpień, co później przydaje się np. na zajęciach.
Aktywność uniwersyteckich kół naukowych nie ogranicza się jedynie do cotygodniowych spotkań i wygłaszania
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referatów. Bardzo często studenci biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. I tak np.:
członkowie SKNN uczestniczą w corocznej Neurokonferencji Neuronus w Krakowie czy Sylwestrowych Warsztatach
Naukowych, organizowanych przez zaprzyjaźnione Koło
Genetyki i Epigenetyki. Pasjonaci neurobiologii współpracowali też ze znanym portalem internetowym, dla którego
pisali artykuły o charakterze popularnonaukowym. Z kolei
członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego „Lingua
Iuris” już od kilku lat współorganizują ogólnopolskie dyktando prawnicze, 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
czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana
z budżetu UW.

Wykaz wszystkich uniwersyteckich kół naukowych znajduje się na stronie:

www.rada.uw.edu.pl

Sport, muzyka oraz gry
Organizacje studenckie

Akademickie Radio Kampus
Pierwsza akademicka rozgłośnia w Warszawie. Na
antenie poruszane są tematy związane z życiem studenckim. Kampus to również duża dawka kultury. W stacji pracują głównie studenci, zdobywając praktykę dziennikarską.
Radia można słuchać na 97,1 FM, a także w internecie.

www.radiokampus.waw.pl

Akademicki Związek Sportowy
AZS ma 9 sekcji ligowych: brydż, futsal, koszykówka
kobiet, piłka nożna kobiet, piłka ręczna kobiet i mężczyzn,
piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz szachy. Działają
również sekcje aerobiku, badmintona, ergometru wioślarskiego, judo, karate, kolarstwa górskiego, lekkiej atletyki,
piłki nożnej mężczyzn, pływania, snowboardu, tenisa, trójboju siłowego oraz żeglarstwa. Do związku może przystąpić
każdy student i pracownik.

www.kuazsuw.pl

Chór Akademicki
Istnieje już od prawie wieku. Występowali w nim Jan
Kiepura, Maria Kuncewiczowa czy Jadwiga Rappé. Zespół
uczestniczy w wielu konkursach, zazwyczaj zdobywając
wysokie miejsca.

www.chor.uw.edu.pl

Uniwersytecka Telewizja
Internetowa Uniwerek.tv
Telewizja powstała z inicjatywy Zarządu Samorządu
Studentów UW w maju 2010 roku. Debiutowała podczas
juwenaliów naszej uczelni, które były tematem jej pierwszych relacji. Zespół tworzy ponad 80 osób, które poprzez
pracę nad wspólnym projektem, zdobywają doświadczenie
i konkretne umiejętności. Dziennikarze i reporterzy w swoich
materiałach poruszają tematy m.in. związane z Uniwersytetem Warszawskim i życiem studenckim.

www.uniwerek.tv

Samorząd studentów
Samorząd tworzą wszyscy studenci uczelni. Studentów
reprezentują jednostkowe zarządy oraz Zarząd Samorządu
Studentów. Razem z władzami uczelni działa on na rzecz
podnoszenia jakości kształcenia, dba o przestrzeganie
praw studenta, zajmuje się sprawami socjalnymi. Samorząd współorganizuje imprezy, np.: juwenalia i połowinki.
Na stronie internetowej ZSS UW znajdują się informacje
o rabatach w instytucjach kulturalnych i restauracjach oraz
ogłoszenia o wynajmie mieszkań czy oferty pracy.

www.samorzad.uw.edu.pl

Teatr 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 Jonasz Kofta. Czy wśród dzisiejszych aktorów teatru
znajdą się ich godni następcy?

www.teatr.hybrydy.uw.edu.pl

Uniwersytecki Klub Alpinistyczny
Zrzesza studentów, absolwentów oraz pracowników
naukowych nie tylko z Uniwersytetu, ale też i innych uczelni.
To tutaj spotykają się pasjonaci wspinaczki. Wspólnie wyjeżdżają w góry i na skałki. Organizują pokazy slajdów i zawody
klubowe. Klub należy do Polskiego Związku Alpinizmu.

www.uka.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. Artyści
występowali nie tylko w Europie, ale również w Chinach,
Indiach, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Korei, Tajwanie i Stanach Zjednoczonych.

www.warszawianka.uw.edu.pl

KALKULATOR
czyli uczelnia w liczbach

2

o tyle wydziałów przez ostatnie lata powiększył się Uniwersytet. W 2008 roku prawa wydziału uzyskał Instytut
Orientalistyczny, a w 2012 Instytut Badań Interdyscyplinarnych
„Artes Liberales”.

20

wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie.
Najmłodszym, a zarazem najmniejszym z nich jest
Wydział „Artes Liberales”. Uczy się tam nieco ponad 170 osób.
Największym jest natomiast Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 6,6 tys. osób, a najstarszy to Wydział Prawa i Administracji (6 tys. osób). Na Uniwersytecie działa również ponad
30 innych jednostek naukowo-badawczych.

200

lat w 2016 będzie miał Uniwersytet. Powstał
w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet
Warszawski. To największa, jedna z najlepszych i najstarszych
szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca
uczelnia w stolicy. Wiele innych warszawskich uczelni miało tu
swój początek. W momencie utworzenia Uniwersytet składał
się z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego,
Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych.
Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później.

859

miejsc siedzących znajduje się w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum. To tam
odbywa się uroczyste otwarcie roku akademickiego i pierwszy
w nowym roku wykład.

7 tys.

pracowników. Oprócz nauczycieli akademickich
są to m.in. pracownicy administracji i bibliotekarze. UW to jeden z największych pracodawców na Mazowszu. Pod względem liczby pracowników wyprzedza większość
korporacji znajdujących się w zestawieniu największych firm
w Polsce magazynu Forbes.
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65 tys.

osób to społeczność Uniwersytetu.
Gdyby studenci, doktoranci i pracownicy UW wybrali się na Stadion Narodowy, to zajęliby wszystkie trybuny. Członków społeczności akademickiej UW jest więcej niż mieszkańców w Lesznie,
Świdnicy czy Tarnowskich Górach. Uniwersytet Warszawski jest największą spośród ponad 400 uczelni
w kraju.

362 tys. m²

ma łączna powierzchnia
118 uniwersyteckich budynków. To mniej więcej tyle, ile zajęłyby ustawione
koło siebie 93 Pałace Kazimierzowskie. Do najmniejszego zmieści się właściwie tylko jedna osoba. To
wartownia przy Bramie Głównej, o powierzchni 5 m².
Wśród budynków dydaktycznych najmniejszy jest
Mały Belwederek, znajdujący się na tyłach Auditorium
Maximum – 68 m², a największa Biblioteka Uniwersytecka, której powierzchnia wynosi 57 tys. m² (prawie
840 Małych Belwederków).

SPIS ILUSTRACJI
fot. M. Kaźmierczak

okładka 1

prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
fot. M. Kaźmierczak

okładka 2

(1, 3) fot. M. Kaźmierczak, (2) fot. J. Grabek,
(5) ozdobny uchwyt z czasów tureckich wykonany z rogu,
odnaleziony w Albanii, fot. J. Recław/ Ośrodek Badań nad
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