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Sprawy ważne…
biogramy,
dyżury, e-maile

plany, programy,
harmonogramy
Sekcja
Studencka
USOS

Odwołanie zajęć,
zmiany w planie

…ważniejsze…
PLAN ZAJĘĆ =/= PROGRAM STUDIÓW
•Plan zajęć – tygodniowa siatka zajęć
•Program studiów – dokument określający przedmioty i związane z nimi zajęcia oraz praktyki zawodowe, wraz z wymiarem czasowym oraz zasadami i
harmonogramem zaliczania (w tym lektoratów, zajęć ogólnouniwersyteckich i wf)

WYKŁADY MONOGRAFICZNE = FAKULTETY
•Studenci dziennikarstwa oraz logistyki mogą korzystać z oferty dydaktycznej informacji naukowej i odwrotnie.
•WAŻNE: liczba godzin musi się zgadzać (30h wykładu monograficznego można zastąpić tylko 30h fakultetów)

Rejestracja na przedmioty  rejestracja do grup
•Rejestracja na zajęcia odbywające się na wydziale przebiega dwustopniowo:
•Najpierw studenci zapisują się na przedmioty (wszystkie: obowiązkowe, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru)
•Następnie studenci wybierają konkretne grupy (wszystkie – nawet wtedy, kiedy jest jedna grupa wykładowa!)

Podpięcia (przypisanie przedmiotu)
•Pod program = przypisanie przedmiotu do konkretnego programu kształcenia – dokonywane automatycznie podczas rejestracji (np. na zajęcia
ogólnouniwersyteckie)
•studenci więcej niż jednego kierunku przed rejestracją (np. na zajęcia ogólnouniwersyteckie) muszą wybrać docelowy program podpięcia!
•Pod etap – student samodzielnie podpina przedmioty pod wybrany etap (USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/  Dla studentów  Podpięcia)
•WAŻNE: podpinanie przez studentów w USOSweb egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych jest możliwe tylko w wyznaczonym przez Rektorat
terminie!

…i najważniejsze
•
•

Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu: 1.06.2017
Sesja letnia: 9.06–2.07.2017
–
–

•

egzaminy z języków obcych: 12.06.2017
terminy egzaminów – podane przez wykładowców na miesiąc przed sesją!

Sesja poprawkowa semestru letniego: 28.08–10.09.2017
–

egzaminy poprawkowe z języków obcych: 28.08.2017

•

Oceny muszą zostać wpisane do USOS-a przez wykładowców w wyznaczonym terminie!

•

Rejestracje (1–30.06.2017):
–
–

–
–

Na przedmioty oraz monografy/fakultety (dwustopniowa!)
• USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/
Na zajęcia ogólnouniwersyteckie (ścisłe/humanistyczne/społeczne)
• Rejestracja żetonowa: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Na lektoraty
• Rejestracja żetonowa: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Na zajęcia wf (podział zajęć)
• Rejestracja żetonowa: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Sprawy formalne
Obowiązujące dokumenty
Regulamin studiów na
Uniwersytecie Warszawskim
– załącznik do uchwały nr 351
Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z 22.04.2015 r.

Szczegółowe zasady
studiowania na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii – załącznik do
uchwały nr 39/2016 Rady
Wydziału Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii UW z
26.10.2016 r.

• UW

Ścieżka składania podań
Rektor
Prodziekan ds.
Studenckich i
Dydaktycznych

• WDIB

opinia kierownika studiów

Kierownik studiów
§ 7 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim
1. Od rozstrzygnięć dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich, przysługuje
odwołanie do Rektora. Rozstrzygnięcie Rektora jest ostateczne. Zaskarżenie decyzji Rektora jest
możliwe w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję administracyjną
– w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wsparcie finansowe
Stypendia socjalne:
• wnioski można składać co miesiąc (np. do 7 marca lub 6 kwietnia 2017 r.)!
stypendia socjalne
stypendia socjalne w zwiększonej wysokości
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

PRZYZNAJĄ WYDZIAŁOWE
KOMISJE STYPENDIALNE
WIĘCEJ INFORMACJI:
http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/

zapomogi

Stypendia naukowe:
• stypendium rektora dla najlepszych studentów
• stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
• pozostałe stypendia (np. stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II)
WIĘCEJ INFORMACJI: http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/student/stypendia-naukowe/

Dodatkowe informacje

Uniwersytet podpisał z firmą CenterMed umowę na
świadczenie usług z zakresu medycyny pracy – badania
wstępne, kontrolne i okresowe. Więcej:
http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/opieka-medyczna/

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie
zdrowotne. Uczelnia może ubezpieczyć studenta na jego
wniosek. Dalszych informacji udziela Biuro Spraw
Studenckich. Więcej: http://bss.uw.edu.pl/sekcjasocjalna/ubezpieczenie-zdrowotne/

Linki
•
•
•
•

USOSweb: https://usosweb.uw.edu.pl/
Rejestracja żetonowa: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.uw.edu.pl/
Strona wydziału (zakładka „Studenci”):
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci
–
–
–
–
–

Programy studiów
Plany zajęć
Ogłoszenia
Dyżury
Regulamin studiów

Dziękujemy za uwagę
E-mail
• opiekunowie.wdib@uw.edu.pl

