DOBRY
POCZĄTEK
Z UW
DODATEK SPECJALNY
DLA NOWYCH STUDENTÓW

JAK NIE
ZGUBIĆ SIĘ
NA KAMPUSIE
GŁÓWNYM?
Nawet jeżeli na kampusie głównym nie
będziesz mieć zajęć, pewnie nie raz go
odwiedzisz. To tutaj mieści się większość biur
studenckich, siedziba samorządu studentów,
a na dziedzińcu głównym organizowane
są Juwenalia. To też ciekawe miejsce pod
względem architektonicznym.
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Pałac Kazimierzowski – siedziba
władz rektorskich i biur uniwersyteckich, m.in.: Spraw Studenckich, Współpracy z Zagranicą, ds. Osób Niepełnosprawnych,
ds. Rekrutacji
Wydział Polonistyki
Dawna siedziba Centrum Informatycznego (CIUW), dziekanat
Wydziału Prawa i Administracji
Stołówka uniwersytecka
Auditorium Maximum – tu znajduje
się największa sala wykładowa na
UW, to w niej odbywa się inauguracja roku akademickiego
Collegium Iuridicum I, Wydział
Prawa i Administracji
Dawna Biblioteka Uniwersytecka
(stary BUW)
Wydział Orientalistyczny, Instytut Historii Sztuki
Instytut Archeologii
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Jeden z budynków Wydziału Prawa i Administracji, biblioteka
wydziałowa
Instytut Studiów Iberyjskich
i Iberoamerykańskich, Katedra
Italianistyki
Przyszła siedziba Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, obecnie w remoncie
Szkoła Języków Obcych
Wydział Historyczny
Nowy budynek Wydziału Historycznego
Instytut Muzykologii, Centrum
Języka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców „Polonicum”, Studium Europy Wschodniej, Muzeum
UW
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Instytut Kultury Polskiej, przychodnia, organizacje studenckie
Brama główna
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Uniwersytet Warszawski jest najlepszą i największą polską
uczelnią. Życie akademickie koncentruje się wokół trzech
kampusów. Każdy z nich reprezentuje inne obszary wiedzy.

skie
go

W Alejach Ujazdowskich niedaleko Łazienek Królewskich
znajduje się uniwersytecki Ogród Botaniczny. Rośnie w nim
ok. 5 tys. gatunków roślin z całego świata. Na terenie ogrodu
jest liczące prawie 200 lat Obserwatorium Astronomiczne.
W pobliżu, przy ul. Mokotowskiej, ma swoją siedzibę Wydział
Pedagogiczny.

ow

U zbiegu ulic Szturmowej i Smyczkowej zlokalizowano trzeci
uniwersytecki KAMPUS SŁUŻEWIEC. Swoją siedzibę mają tam
Wydział Zarządzania i poszczególne jednostki Wydziału Lingwistyki
Stosowanej, w planach jest również budowa akademików.

ym

Na KAMPUSIE OCHOTA swoje siedziby mają wydziały ścisłe
i przyrodnicze. W kwadracie ulic: Żwirki i Wigury, Wawelskiej,
Grójeckiej oraz Banacha odbywają się innowacyjne badania
i powstają nowe technologie. To tutaj swoją siedzibę mają
wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki
i Mechaniki, a także Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz
Centrum Nowych Technologii. Na Ochocie znajduje się też Centrum
Sportu i Rekreacji, gdzie odbywa się część zajęć sportowych.
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ROZKŁAD JAZDY
KAMPUS GŁÓWNY
-> ul. Dobra (BUW, wydziały
lingwistyczne)
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KAMPUS GŁÓWNY mieści się przy Krakowskim Przedmieściu.
Tu znajdują się wydziały, które kształcą studentów kierunków
humanistycznych i społecznych (na mapie obok). To także siedziba
władz uczelni. W pobliżu kampusu rozlokowane są wydziały: „Artes
Liberales”, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjologii,
Nauk Ekonomicznych, Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej,
Psychologii, Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Przy
ul. Dobrej znajduje się Biblioteka Uniwersytecka.
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ok. 1 km
pieszo – ok. 10 min
autobus 105 – ok. 10 min
metro – 2 min + pieszo ok. 10 min

KAMPUS GŁÓWNY
-> KAMPUS OCHOTA
ok. 7 km
autobus 128, 175 – ok. 25 min
tramwaj 7, 9 – ok. 25 min
rower – ok. 35 min

KAMPUS OCHOTA
-> KAMPUS SŁUŻEWIEC
ok. 8 km
autobus 136 – ok. 40 min

KAMPUS GŁÓWNY
-> Ogród Botaniczny UW
ok. 4 km
autobus 116, 180, 222 – ok. 20 min
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PIERWSZE KROKI
Dowiedz się, co należy zrobić na początku studiowania.
Oto kilka informacji o twoich możliwościach.

PRZEJDŹ SZKOLENIA NA ODLEGŁOŚĆ
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BUW, czyli Biblioteka Uniwersytecka, mieści się w gmachu przy ul. Dobrej
56/66. Łącznie we wszystkich bibliotekach UW dostępnych jest 5,8 mln publikacji. Żeby ułatwić studentom korzystanie z tych zasobów, organizowane są
szkolenia online lub tradycyjne na terenie BUW-u. W zależności od wydziału są
one obowiązkowe lub tylko dla chętnych. Biblioteka otwarta jest w tygodniu do
godz. 21, a w trakcie sesji nawet do 5 rano.
Przez internet można odbyć też obowiązkowe szkolenie BHP. Kończy się testem,
z którego wystawiana jest ocena.

NAŁADUJ BILET NA LEGITYMACJĘ
Gdy z sekretariatu swojej jednostki odbierzesz już Elektroniczną Legitymację
Studencką, pamiętaj, że może Ci się ona przydać nie tylko jako dokument poświadczający status studenta. Jest jednocześnie kartą biblioteczną do BUW-u,
można na niej kodować bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe.
Ważność legitymacji przedłuża się po zaliczeniu każdego semestru studiów
w sekretariacie studiów (do 31 marca i 31 października).

ZAŁÓŻ KONTO POCZTOWE
Wszyscy studenci powinni mieć uniwersyteckie maile. Skrzynka pocztowa
działa w oparciu o usługę Google Apps. Adres ma końcówkę
@student.uw.edu.pl i tylko jego powinno się używać przy oficjalnych
kontaktach z uczelnią.

SPRAWDŹ WOLNE MIEJSCA W AKADEMIKU
Pałac Kazimierzowski,
pok. 20 a/b/c, 21, 31

» »WWW.BSS.UW.EDU.PL

Do UW należy sześć akademików, w których dostępnych jest ponad 2,5 tys.
miejsc. Domy studenckie rozmieszczone są w różnych dzielnicach Warszawy:
Śródmieściu, na Ochocie, Mokotowie i Pradze. O wolne miejsca najlepiej pytać
w sekcji socjalnej Biura Spraw Studenckich nawet w trakcie roku akademickiego.

SKORZYSTAJ Z POMOCY
Pałac Kazimierzowski,
lewe wejście zewnętrzne

» »WWW.BON.UW.EDU.PL

Studenci niepełnosprawni na UW mogą otrzymać w akademiku pokój dostosowany do ich potrzeb, korzystać z transportu uniwersyteckiego, pomocy
asystentów transportowych, zajęć z instruktorem orientacji przestrzennej po
UW, usług tłumaczy języka migowego, pracowni komputerowych, zasobów
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (www.abc.uw.edu.pl) oraz Biblioteki Książki
Cyfrowej. Można również wypożyczać notebooki, notesy brajlowskie, programy
udźwiękawiające i powiększające tekst albo systemy wspomagające słyszenie.
Pomocy udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

PÓJDŹ NA OBIAD
Mały Dziedziniec
pok. 13

Uniwersytecka stołówka działa od października do czerwca. Znajduje się przy
bramie od ul. Oboźnej. Obiady można wykupić w abonamencie (studenci płacą
11 zł). Skierowania wydaje Biuro Spraw Socjalnych. Karnet sprzedawany jest do
15 dnia każdego miesiąca.

STUDIA W TOKU
Do załatwienia wielu spraw na UW wystarczy internet. W przeciwieństwie do szkoły średniej, na studiach to jak będzie
wyglądał twój plan zajęć, zależy w dużej mierze od ciebie.
USOS to system do obsługi studentów.
Konto ma w nim każdy student. Dzięki
niemu można np. złożyć wniosek
o przyznanie stypendium, sprawdzić
oceny z poszczególnych przedmiotów albo
zapisać się na zajęcia. Każdy student ma do
wykorzystania określoną liczbę bezpłatnych,
wirtualnych godzin (żetonów), które można
przeznaczyć na wybrane przez siebie zajęcia.
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.
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
(oguny) – w trakcie studiów do
wykorzystania jest 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.
Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu
semestralnym, inne trwają przez cały rok.
Lektoraty – zajęcia z języka obcego.
Studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych (wieczorowych) I stopnia
i jednolitych magisterskich otrzymują
240 godzin do wykorzystania na zajęcia
z języków obcych. Uczestnictwo 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. 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. Można chodzić na
uniwersytecki basen, ściankę wspinaczkową
albo zapisać się na jazdę konną.

»» WWW.USOSWEB.UW.EDU.PL

ZAPAMIĘTAJ WAŻNE DATY
SEMESTR ZIMOWY 1.10.2015-17.02.2016
I TURA ZAPISÓW NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 1-30.12.2015
WAKACJE ZIMOWE 23.12.2015-6.01.2016
SESJA ZIMOWA 28.01-10.02.2016

Druga szansa od losu.
Jeśli nie uda ci się zdać
za pierwszym razem,
masz jeszcze drugie
podejście.

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA 11.02-17.02.2016
SEMESTR LETNI 18.02-30.09.2016
SESJA POPRAWKOWA SEMESTRU ZIMOWEGO 3-9.03.2016
WAKACJE WIOSENNE 24-29.03.2016
JUWENALIA 6-7.05.2016
I TURA ZAPISÓW NA ZAJĘCIA CAŁOROCZNE
I W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
1-30.06.2016
SESJA LETNIA 9.06-8.07.2016
WAKACJE 9.07-30.09.2016
SESJA POPRAWKOWA SEMESTRU LETNIEGO 29.08-11.09.2016

Święto wszystkich
studentów, w trakcie
którego odbywają się
koncerty i inne imprezy
organizowane przez
samorządy uczelniane.
Jeśli się postarasz
i zaliczysz wszystkie
egzaminy w pierwszym
terminie, twoje wakacje
trwać będą 3 miesiące!

W NAUKOWEJ PODRÓŻY
Będąc na UW, możesz część studiów odbyć na innej polskiej lub zagranicznej uczelni.

ERASMUS+

MOST

Studenci mogą wyjechać do 28 krajów
Unii Europejskiej oraz Turcji, a także
trzech państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein,
Norwegia). O stypendium programu
Erasmus+ mogą ubiegać się studenci
przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia
oraz drugiego roku jednolitych studiów
magisterskich. Obsługą studentów chcących
uczestniczyć w Erasmusie+ zajmuje się Biuro
Współpracy z Zagranicą.

To lokalna wersja Erasmusa+. Umożliwia
spędzenie jednego lub dwóch semestrów
studiów na innej polskiej uczelni. Można
też zapisać się tylko na jeden przedmiot
wykładany poza macierzystą jednostką.
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.

»» WWW.BWZ.UW.EDU.PL

» » WWW.MOST.UKA.UW.EDU.PL

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA
Studenci mogą ubiegać się o stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rektora dla najlepszych
studentów. Wniosek o ich przyznanie muszą złożyć sami. Kandydatów do stypendium ministerialnego zgłaszają rady
wydziałów.

STYPENDIUM SOCJALNE
Przyznawane jest studentowi, który znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej. Jego
wysokość uzależniona jest od dochodu.
Kwota najniższego stypendium nie może być
niższa niż 220 zł, a najwyższego przekraczać
1055 zł. Student mieszkający w akademiku
lub wynajmowanym mieszkaniu może
też otrzymywać stypendium socjalne
powiększone o dodatek mieszkaniowy.
Kwota najniższego stypendium nie może być
niższa niż 385 zł, a najwyższego wyższa niż
1220 zł.

STYPENDIUM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przyznawane jest bez względu
na wysokość dochodu. Stawka
dofinansowania uzależniona jest od
stopnia niepełnosprawności osoby, która
się o nie ubiega. Najniższe wynosi 250 zł,
a najwyższe 470 zł.

Stypendia socjalne i specjalne dla
osób niepełnosprawnych przyznają
komisje stypendialne, które
znajdują się na każdym wydziale.

STYPENDIUM REKTORA
Może je otrzymać osoba, która uzyskała
w poprzednim roku akademickim wysoką
średnią ocen bądź posiada znaczące
osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe. Przysługuje 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
9 miesięcy. W roku 2014/2015 wynosiło 550
zł, otrzymało je 7% najlepszych studentów
na każdym roku danego kierunku. Wysokość
stypendium rektora w roku akademickim
2015/2016 nie jest jeszcze znana.

STYPENDIUM MINISTRA ZA
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
Można je otrzymać za ponadprzeciętne
wyniki w nauce i sporcie, to m.in.:
publikacje, dzieła artystyczne, praktyki, staże
lub ukończone kursy nieobjęte programem
nauczania. Nie bez znaczenia jest też wysoka
średnia ocen.

Studenci mogą równocześnie
otrzymywać stypendium rektora
i ministra.
* Stawki stypendialne były ustalane w momencie
wysyłania tej gazety do druku. Mogły więc ulec
zmianom. Najbardziej aktualne informacje na
temat wysokości stypendiów można znaleźć na
stronie www.bss.uw.edu.pl.

PO ZAJĘCIACH
Niezależnie od tego, czy poza uczestnictwem w zajęciach chcesz rozwijać się naukowo, pomagać innym, sprawdzić się przy
organizowaniu imprez masowych, tańczyć, śpiewać albo wiosłować, na Uniwersytecie znajdziesz coś dla siebie.
Poniżej kilka propozycji.

KOŁA NAUKOWE

WOLONTARIAT

SPORT

Prawo drogowe, żeglarstwo,
cyberpsychologia albo biofizyka molekularna
to niektóre z zagadnień, którymi zajmują
się członkowie kół naukowych. Dziś
na UW jest ok. 300. Pieczę nad kołami
naukowymi sprawuje Rada Konsultacyjna
ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
pośredniczy między chętnymi do pomocy
a instytucjami, które tej pomocy potrzebują.
Można nie tylko uczestniczyć w projekcie
już istniejącym, lecz także przyjść z własnym
planem pomocy. Wolontariusz może
podzielić się z innymi specjalistyczną wiedzą
i doświadczeniem z określonej dziedziny.

Ci, którzy chcieliby zająć się sportem
profesjonalnie, powinni zgłosić się do Klubu
Uczelnianego Akademickiego Związku
Sportowego. 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.

»» WWW.RADA.UW.EDU.PL
» » WWW.WOLONTARIAT.UW.EDU.PL

SAMORZĄD STUDENTÓW
Zarząd Samorządu Studentów UW działa
w imieniu wszystkich studentów na szczeblu
ogólnouniwersyteckim. Stawki stypendialne
i ceny w akademikach zależą również od
nich. Studenci uczestniczą w posiedzeniach
Senatu uczelni, mają też wpływ na wybór
rektora, organizują Juwenalia, zdobywają
zniżki dla studentów.

KULTURA
Studenci, pracownicy, absolwenci oraz
osoby spoza uczelni mogą zapisać się
do zespołów muzycznych i teatralnych
działających na UW. Największe z nich
to: Chór Akademicki Uniwersytetu
Warszawskiego, Chór Kameralny Collegium
Musicum UW, Zespół Pieśni i Tańca UW
Warszawianka oraz Teatr Hybrydy.

»» WWW.SAMARZAD.UW.EDU.PL
» » WWW.CHOR.UW.EDU.PL
» » WWW.CM.UW.EDU.PL
» » WWW.WARSZAWIANKA.UW.EDU.PL
» » WWW.TEATR.HYBRYDY.UW.EDU.PL

»» WWW.KUAZSUW.PL

PRACA
Jeśli po zajęciach masz jeszcze siłę
pracować, w znalezieniu zatrudnienia
pomaga Biuro Karier. Organizuje liczne
warsztaty, podczas których można
dowiedzieć się, jak przygotować CV i list
motywacyjny oraz dobrze zaprezentować się
na rozmowie kwalifikacyjnej.
»» WWW.BIUROKARIER.UW.EDU.PL

WARTO WIEDZIEĆ
Władzę na Uniwersytecie Warszawskim
sprawuje rektor oraz czterej prorektorzy:
Prof. Marcin Pałys – rektor uczelni,
jest 44. osobą sprawującą ten urząd.
Z Uniwersytetem związany od studiów
na Wydziale Chemii. Doktorat uzyskał
na Universiteit Twente w Holandii. Żeby
prowadzić tam zajęcia, w rok nauczył
się języka niderlandzkiego. Naukowo
zajmuje się chemią eksperymentalną.
Prof. Marta Kicińska-Habior – prorektor
ds. studentów i jakości kształcenia.
Nadzoruje proces rekrutacji, nauczania,
toku studiów i jakość kształcenia na UW.
Prof. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor
ds. rozwoju i polityki finansowej
Prof. Alojzy Z. Nowak – prorektor
ds. badań naukowych i współpracy
Prof. Tadeusz Tomaszewski – prorektor
ds. zasobów ludzkich i kształcenia
ustawicznego

UNIWERSYTECKIE WYDZIAŁY
•
•
•
•

„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

200. URODZINY
W 2016 roku UW będzie świętował
swoje 200-lecie. Hasło obchodów to Dwa
stulecia. Dobry początek. Na budynku
dawnej Biblioteki, pod zegarem, znajduje
się licznik pokazujący, ile dni zostało do
okrągłej rocznicy. W roku akademickim
2015/2016 jubileuszowi towarzyszyć
będzie wiele wydarzeń naukowych,
kulturalnych i sportowych.
Aktualne informacje na www.uw.edu.pl.

DOKŁADNIE POLICZONE
Przygotowaliśmy kilka najważniejszych faktów i liczb związanych z UW,
które na pewno pomogą ci lepiej poznać Uniwersytet.

200 LAT TRADYCJI
I PONAD 200 PROGRAMÓW STUDIÓW
48 TYS.

RANTÓW,

3

STUDENTÓW I DOKTO7 TYS. PRACOWNIKÓW

KAMPUSY:

• GŁÓWNY W ŚRÓDMIEŚCIU
• OCHOTA
• SŁUŻEWIEC

20 WYDZIAŁÓW
29 JEDNOSTEK

I

NAUKOWYCH

2 TYS. ZAJĘĆ W JĘZYKACH OBCYCH
OK. 30 PROGRAMÓW STUDIÓW PO

ANGIELSKU

3,3 TYS.

TEMATÓW BADAWCZYCH
W CIĄGU ROKU

94% ABSOLWENTÓW

Z TYTUŁEM
MAGISTRA UW MIAŁO DOŚWIADCZENIE W PRACY, 86% PRACOWAŁO
NA ETACIE*
* Tak wynika z raportu, w którym wykorzystano
dane ZUS dotyczące absolwentów UW z lat
2009-2011.

Dodatek specjalny do pisma uczelni „UW” 4 (74) jesień 2015

