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Od Rektora
Drodzy Studenci I roku!
Wiele lat temu rozpoczynałem studia w Politechnice Warszawskiej. Wybrałem Politechnikę, bo
chciałem być inżynierem, a nasza Uczelnia od zawsze cieszyła się doskonałą renomą. Czas spędzony
w akademickich murach był nie tylko okresem zdobywania wiedzy, ale też czasem kształtowania
osobowości. Dziś, po latach doświadczeń, z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że decydując się na
studia w Politechnice, dokonaliście bardzo dobrego wyboru. Od tej chwili jest to Wasza Alma Mater.
Studia to dla większości z Was całkowicie nowy rozdział życia. Otwiera się przed Wami wiele nowych
możliwości, z których będziecie mogli korzystać, a otwartość i entuzjazm są Waszymi wielkimi atutami.
Nasza Uczelnia zapewnia swoim studentom solidne wykształcenie na europejskim poziomie, a nasi
absolwenci są cenionymi pracownikami i naukowcami na całym świecie. Politechnika Warszawska stwarza
warunki do rozwoju zainteresowań i talentów nie tylko tych związanych z nauką, ale również kulturą,
sportem oraz turystyką. Uczelnia umożliwia studentom wykorzystanie czasu studiów do pełnego rozwoju
intelektualnego, na miarę ich oczekiwań i aspiracji.
Mam przyjemność przekazać w Wasze ręce przewodnik, który będzie pomocny, zwłaszcza
w początkowym okresie studiów, dostarczając Wam wielu użytecznych wskazówek. Informator został
opracowany przez Waszych starszych kolegów, którzy bazując na swoim doświadczeniu chcą w ten sposób
pomóc Wam postawić pierwsze kroki, jako studentom Politechniki Warszawskiej.
Życzę Wam powodzenia!

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
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Gaudeamus
Jest to hymn śpiewany podczas inauguracji roku akademickiego, oparty na motywie pieśni pokutnej
z XIII wieku. Został napisany przez niemieckiego wędrownego poetę w XVIII wieku.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi,
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi,
po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia,
posiędzie nas ziemia.

Vita nostra brevis est,
vita nostra brevis est,
brevi ' nietur,
brevi ' nietur,
venit mors velociter, rapid nos atrociter,
nemini parcetur, nemini parcetur.

Życie nasze krótko trwa,
życie nasze krótko trwa,
szybko się skończy,
szybko się skończy
Śmierć nadchodzi szybko i porywa nas okrutnie
nikomu to nie będzie oszczędzone,

Vivat Academia, vivant professores,
vivat Academia, vivant professores
vivat membrum quodlibet,
vivat membra quaelibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore!

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy
niech żyją wszyscy z osobna,
niechaj kwitną zawsze,
niechaj kwitną zawsze!

Vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit
quae nos hic protegit.

Niechaj żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
Niechaj żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto,
mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni,
która nas tu chroni.

Vivant omnes virgines,
faciles, formosae,
vivant omnes virgines,
faciles, formosae,
vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae,
bonae, laboriosae!

Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,
przystępne, piękne,
niechaj żyją i mężatki
delikatne, miłe,
dobre, pracowite.
dobre, pracowite!
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Władze Uczelni
JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Gmach Główny, pok. 104
Magnificentia rector, z łac. wspaniałomyślna władza, czyli osoba będąca
zwierzchnikiem i zarazem przyjacielem wszystkich pracowników oraz
studentów naszej Uczelni. Reprezentuje interesy Politechniki Warszawskiej
oraz studentów w obrębie Uczelni oraz poza jej terenem.

PROREKTOR ds. NAUKI
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Gmach Główny, pok. 112
Osoba, która dba o dorobek naukowy pracowników Uczelni i studentów,
o współpracę naukową oraz system biblioteczno-informacyjny.

PROREKTOR ds. OGÓLNYCH
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Gmach Główny, pok. 149
Zajmuje się zarządzaniem oraz organizacją systemu uczelnianego, a także
sprawuje kontrolę nad jego funkcjonowaniem.
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PROREKTOR ds. ROZWOJU
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
Gmach Główny, pok. 149
Odpowiada za krótko i długoterminowy plan realizacji Strategii Rozwoju
PW, współpracę uczelni z gospodarką i administracją państwową oraz
nadzoruje konstrukcję i realizacją budżetu PW.

PROREKTOR ds. STUDENCKICH
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Gmach Główny, pok. 112
Zajmuje się sprawami związanymi ze stypendiami oraz akademikami,
koordynuje działania związane z życiem kulturalnym, sportowym
i turystycznym studentów. Współdziała z Samorządem Studentów,
organizacjami studenckimi, a także kołami naukowymi.

PROREKTOR ds. STUDIÓW
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein
Gmach Główny, pok. 149
Kontroluje oraz pomaga udoskonalać proces dydaktyczny w naszej Uczelni.
Zajmuje się sprawami związanymi z kształceniem, takimi jak proces
ankietyzacji, Regulamin Studiów i innymi zagadnieniami mającymi na celu
podnoszenie jakości odbywanych przez nas studiów.

PROREKTOR ds. FILII W PŁOCKU
Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Gmach Główny Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych PW, pok. 117
Zajmuje się kierowaniem Szkołą, jest przełożonym wszystkich
pracowników oraz przełożonym i opiekunem studentów Szkoły.
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Regulamin Studiów
Ignorantia legis excusat Neminem – nie można tłumaczyć się nieznajomością prawa.
Dokumentem regulującym zasady studiowania jest Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej.
Określa on m.in. Twoje prawa i obowiązki oraz sposób organizacji studiów i zaliczania przedmiotów.
Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, którego lektura odpowie na podstawowe pytania,
a znajomość przepisów zapewni spokojne uczestniczenie w życiu Uczelni.
Regulamin Studiów zawiera szczegółowe zasady dotyczące organizacji studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia oraz sposoby ich realizacji.
Warto się zapoznać z tym dokumentem, którego aktualna treść, jak również szereg innych istotnych
dokumentów zawsze znajdziesz pod adresem internetowym:
www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne

Organizacja studiów
Studia w PW odbywają się zgodnie z pięcioma podstawowymi postulatami Procesu Bolońskiego,
które przedstawia poniższy schemat.

Studia
trójstopniowe
Punkty ECTS
Proces Boloński

Mobilność
Uznawalność
dyplomów
Współpraca
międzynarodowa
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System studiów trójstopniowych
System studiów składający się z trzech różnych, kolejno następujących po sobie stopni, został wprowadzony
w celu zwiększenia elastyczności systemu kształcenia na poziomie wyższym, tzn. zwiększenie możliwości
tworzenia indywidualnych ścieżek kształcenia. Dwustopniowość umożliwia w szczególności szybsze wejście
na rynek pracy z dyplomem ukończenia studiów wyższych i kontynuowanie kształcenia równolegle
z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub podjęcie dalszych studiów w późniejszym czasie lub na
innym kierunku.
Obecnie wyróżniamy dwa podstawowe stopnie studiów:




I stopień – studia inżynierskie na kierunkach technicznych trwające 7 lub 8 semestrów lub studia
kończące się tytułem licencjata na kierunkach ekonomiczno-społecznych i matematyce trwające
6 semestrów
II stopień – studia magisterskie trwające 3 lub 4 semestry

Dodatkowo wyróżniamy również III stopnień, który obejmuje studia doktoranckie.

Krajowe Ramy Kwalifikacji
Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) są nowym pojęciem wprowadzonym w ramach nowelizacji Ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym. Ramy kwalifikacji są jednym z podstawowych narzędzi Procesu Bolońskiego, które
wspomagają mobilność studentów poprzez umożliwienie porównywania uzyskanych kwalifikacji oraz
dyplomów i świadectw.
KRK maja istotny wpływ na to, jak wyglądają nasze studnia. Podstawowe terminy jakie się pojawiają przy
okazji KRK to:




Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne (np. umiejętność komunikacji, pracy w grupie)

Te trzy punkty, zebrane razem, tworzą efekty kształcenia, czyli to, co po zaliczeniu danego przedmiotu
student potrafi (np. posługiwanie się jakimś urządzeniem czy projektowanie czegoś). Jeżeli skumulujemy
efekty kształcenia z całego naszego toku studiów, to uzyskamy kompetencje (np. do bycia geodetą czy
architektem).
Nie będziemy Wam zaprzątać głowy sprawami formalnymi, jednak pamiętajcie, że w ramach każdego
przedmiotu zawarte są umiejętności i wiedza jaką powinniście posiąść w trakcie jego realizacji.
Dzięki Krajowym Ramom możecie porównać Wasze dyplomy z dyplomami z innych krajów przy pomocy
Europejskich Ram Kwalifikacji.
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Punkty ECTS (European Credit Transfer System)
Będą Ci się śniły po nocach. System punktów ECTS ma za zadanie zmierzyć i porównać osiągnięte wyniki,
a także pozwala na transfer punktów pomiędzy różnymi uczelniami, czyli ułatwia przeliczane ocen
zdobytych w czasie odbywania części studiów poza macierzystą uczelnią, np. podczas wymian studenckich.
Punkty ECTS dostajesz wraz z każdą pozytywną oceną wpisaną do indeksu. Ich ilość jest trwale przypisana
do danego przedmiotu (oprócz wychowania fizycznego) i jest niezależna od uzyskanej oceny. Na każdy
semestr przewidziana jest pula co najmniej 30 punktów ECTS. Ocena, wraz z wagą w postaci liczby punktów
ECTS, jest brana pod uwagę przy wyliczaniu średniej.
1 pkt. ECTS = ok. 25-30h waszej pracy nad przedmiotem (zarówno tej, na uczelni jak i tej w domu).

Mobilność w czasie studiów
W ramach niej przechodzisz z jednego stopnia studiów na kolejny (mobilność pionowa), jak również możesz
wyjechać na inną uczelnię w czasie studiów (mobilność pozioma). Nie jesteś przywiązany do jednego
ośrodka akademickiego. Jeżeli chciałbyś kontynuować naukę na innej europejskiej uczelni, nie będzie
problemów z transferem Twoich osiągnięć.

Uznawalność dyplomów
W ramach procesu Bolońskiego dyplom jaki zdobędziesz oraz związany z nim tytuł będzie równoważny
z dyplomami wydanymi przez inne uczelnie. Dzięki temu łatwiej udowodnisz swoje kwalifikacje nawet przed
zagranicznym pracodawcą.

Współpraca międzynarodowa
Służy wymianie doświadczeń i wiedzy zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Docelowo ma
wpływać na podnoszenie jakości Twoich studiów poprzez powielanie dobrych wzorców.
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Legitymacja studencka
W momencie, kiedy zostajesz członkiem społeczności akademickiej legitymacja studencka jest Twoim
najważniejszym dokumentem zarówno w czasie poruszania się w Uczelni, jak i poza nią. Możliwe, że nawet
nie spodziewasz się, jak wiele może mieć ona zastosowań, a oto niektóre z nich:






karta miejska,
karta biblioteczna,
potwierdzenie, że jesteś studentem,
uprawnienie do wielu zniżek (nie tylko komunikacji publicznej),
czasami karta wejściowa dla mieszkańców akademika.

Pamiętaj, aby na początku każdego semestru udać się do dziekanatu
w celu przedłużenia ważności legitymacji.
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Zaliczanie zajęć i przedmiotów
Aby otrzymać wpis do indeksu z danego przedmiotu, musisz zaliczyć wszystkie zajęcia dydaktyczne
prowadzone w ramach tego przedmiotu (przedmiot może się składać z następujących rodzajów zajęć:
ćwiczeń audytoryjnych, projektowych, laboratoryjnych i warsztatowych, seminariów, konserwatoriów,
lektoratów oraz wykładów). Sposób ustalenia oceny całościowej jest określony w regulaminie przedmiotu
i podawany na pierwszych zajęciach.
Niektórzy prowadzący przedmiot dają możliwość zwolnienia z egzaminu (lub jego części). Jest to zwykle
zależne od wyniku otrzymanego z zaliczenia zajęć dydaktycznych wchodzących w skład przedmiotu (zasady
zwolnienia muszą być określone w regulaminie przedmiotu).

Obecność na wszystkich zajęciach, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa.

Ważna rada dla Ciebie: warto pojawić się na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu. Właśnie wtedy
prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia studentom:






programu realizowanych zajęć,
literatury umożliwiającej dokładne studiowanie treści przedmiotu,
regulaminu przedmiotu (określającego wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób kontroli
wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczeń, zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
zasady ustalania oceny łącznej),
terminów konsultacji (dodatkowych terminów poza zajęciami, kiedy możesz wyjaśniać
bezpośrednio u prowadzącego wszelkie wątpliwości związane z przedmiotem).

Masz prawo wglądu do swoich prac (kolokwiów, sprawdzianów itp.)
w terminach wyznaczonych przez prowadzącego, nie później niż miesiąc
od podania do wiadomości oceny z pracy.

Powyższe informacje powinny być również umieszczone w łatwo dostępnym dla studenta miejscu.
W przypadku, gdy prowadzący stwierdzi, że piszesz pracę niesamodzielnie lub korzystasz z niedozwolonych
materiałów, konsekwencją może być:



przekazanie sprawy do komisji dyscyplinarnej właściwej ds. studentów, a w szczególnych
przypadkach do Jego Magnificencji Rektora.
otrzymanie oceny niedostatecznej,
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Egzaminy
Aby uzyskać zaliczenie z niektórych przedmiotów (oprócz zaliczeń w trakcie trwania semestru) musisz także
zdać egzamin. Może on odbyć się w formie pisemnej lub ustnej, zależnie od regulaminu przedmiotu. W sesji
egzaminacyjnej po semestrze, w którym realizowany był przez Ciebie dany przedmiot, przysługują Ci
2 terminy egzaminów (do wyboru). W razie niepowodzenia, masz możliwość podejścia do egzaminu
w jesiennej sesji poprawkowej, w której wyznaczony będzie jeszcze co najmniej jeden termin.
W porozumieniu z osobą odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotu, może być wyznaczony dodatkowy
termin egzaminu, jednak nie może on kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi. Liczba terminów
egzaminów, do których możesz podejść, może ulec zwiększeniu (dzieje się tak bardzo często).
Przedmioty kończące się egzaminem stanowią podstawę programową danego kierunku studiów (oraz
specjalności). Często za te przedmioty otrzymujesz największą liczbę punktów ECTS w semestrze. Egzamin
zazwyczaj odgrywa główną rolę przy wystawianiu oceny z całego przedmiotu, dlatego warto się do niego
dobrze przygotować.

W przypadku uwag i wątpliwości odnośnie zasad przeprowadzonego egzaminu,
a także oceny egzaminacyjnej, możesz złożyć (w ciągu 4 dni od ogłoszenia
wyników) wniosek do Dziekana o zorganizowanie egzaminu komisyjnego.

Indeks i karta ocen
Otrzymany przez Ciebie w dniu immatrykulacji indeks wraz z legitymacją studencką są już Twoją własnością.
W indeksie zawarty jest przebieg studiów oraz wyniki osiągane w trakcie ich trwania. Na niektórych
wydziałach korzysta się z karty ocen – na jej podstawie będziesz wypełniać swój indeks. Na części wydziałów
funkcjonują tzw. elektroniczne dziekanaty. Są to internetowe systemy, w których możesz sprawdzić
najważniejsze informacje związane z Twoimi studiami m.in. plan zajęć, wyniki zaliczeń zajęć czy oceny.
Przykładowy schemat wypełnionego indeksu podany jest poniżej. Podczas jego uzupełniania pamiętaj, aby
zaliczenie z języka obcego wpisać na 76 stronie. Jeśli zdarzy Ci się pomyłka w trakcie wypisywania – przekreśl
całą rubrykę i w kolejnej dokonaj następnego wpisu (nie używaj korektora).
Schemat wypełniania indeksu nie jest jednolity w całej Uczelni. Zanim uzupełnisz swój indeks - spytaj
w dziekanacie lub dowiedz się od starszych kolegów jak uzupełniany jest on na Twoim Wydziale.
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Musisz dopilnować, aby uzyskać od prowadzącego wpis zarówno w indeksie, jak i na karcie ocen o ile jej roli
nie pełni Elektroniczny Dziekanat. Zanim otrzymasz rejestrację na następny semestr (lub rok), złóż
w Dziekanacie indeks wraz z kartą ocen w wyznaczonym terminie. Zadeklarujesz tym samym chęć dalszego
studiowania. Pamiętaj, że karta ocen jest dokumentem, który trafia do archiwum – nie zniszcz jej!

Skala ocen i średnia ocen
Przy zaliczaniu przedmiotu stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne:
5,0 – pięć lub bardzo dobry
4,5 – cztery i pół lub ponad dobry
4,0 – cztery lub dobry
3,5 – trzy i pół lub dość dobry
3,0 – trzy lub dostateczny
2,0 – dwa lub niedostateczny
Wystawienie oceny 2 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

17

Średnia ocen semestralna – SOS, jest średnią ważoną z ocen z przedmiotów oraz liczby punktów im
przypisanych:

Ocena za przedmioty jest średnią ważoną wszystkich ocen z przedmiotów, gdzie wagą są punkty ECTS.
Największy wpływ na nią mają wysoko punktowane przedmioty np. ocena „trzy” z przedmiotu za 6 punktów
może nam znacznie zaniżyć średnią ocen z semestru. Średnia ocen ma wpływ na uzyskanie i wysokość
stypendium naukowego, a także brana jest pod uwagę podczas kwalifikacji na wymiany studenckie, więc
warto starać się, aby była jak najwyższa.

Zaliczenie a rejestracja
Rejestrację bezwarunkową (zaliczenie) otrzymasz, gdy uda Ci się zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty
przewidziane w danym semestrze – uzyskasz 30 punktów ECTS (lub ich wielokrotność).
Gdy spełnisz minimalne wymagania programowe (osiągniesz próg punktowy), otrzymasz wówczas
rejestrację warunkową.
Nie uzyskasz rejestracji bezwarunkowej na kolejny semestr, jeśli nie zaliczysz semestrów poprzedzających.
Zaległości, które zostały z poprzednich semestrów, nie mogą przekraczać jednego roku studiów.

Progi punktowe
Próg punktowy, to minimalna liczba punktów ECTS, jaką musisz uzyskać, aby otrzymać rejestrację na
następny semestr/rok. Na każdym wydziale jest on inny - ustalany przez Radę Wydziału po zasięgnięciu
opinii Wydziałowej Rady Samorządu.

Zaliczanie zajęć z języków obcych
Wszelkie informacje dotyczące nauki języków obcych na Politechnice Warszawskiej są dostępne na stronie
www.sjo.pw.edu.pl.
W semestrze poprzedzającym rozpoczęcie zajęć z języków obcych student ma obowiązek rozwiązać test
diagnostyczny, znajdujący się na platformie edukacyjnej Moodle. Wyniki testu decydują o przydziale do
grupy językowej na danym poziomie. Grupy liczą od 12 do 24 osób, co zapewnia dość komfortowe
warunki do nauki i pozwala wszystkim studentom aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
W ramach lektoratów musisz wykorzystać od 180 do 240 godzin zajęć z języka obcego, zależnie od wydziału.
Zajęcia z języków obcych odbywają się najczęściej w wymiarze 60 godzin w semestrze (zaliczane jako 1
lektorat po 4 godziny tygodniowo, lub 2 lektoraty po 2 godziny tygodniowo). Za zaliczenie 60 godzin
języków obcych w danym semestrze student otrzymuje 4 punkty ECTS. Uwaga! Liczba godzin języka
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obcego w semestrze jest ustalana przez Wydział, sprawdź, jak rozłożone są godziny z języka obcego na
Twoim Wydziale).

Aby zdobyć absolutorium, musisz zdać przynajmniej jeden egzamin z języka obcego
na poziomie B2 (w przypadku języka angielskiego jest to poziom zbliżony do FCE).
Egzamin B2 jest organizowany 3 razy w ciągu roku akademickiego, w terminach zbliżonych do sesji
egzaminacyjnych i nie koliduje z terminami innych egzaminów.
Jeśli okażesz certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższym, zostaniesz zwolniony z obowiązku zdawania
egzaminu B2 (zwolnienia i wpisy do indeksu są dokonywane wyłącznie przez członków Komisji
Egzaminacyjnej SJO). Po uzyskaniu wpisu oceny z egzaminu na podstawie certyfikatu musisz obowiązkowo
zapisać się i zaliczyć Lektorat Ogólnotechniczny (LOT), w wymiarze 30 godzin/semestr. Zapisy na LOT przez
stronę www.sjo.pw.edu.pl, w terminach zapisów na inne lektoraty. (patrz też schemat). Te same zasady
dotyczą sytuacji, w której student zdaje egzamin B2 przed rozpoczęciem nauki języka obcego na PW.

Aby wziąć udział w uczelnianym egzaminie z języka obcego, należy się na niego
wcześniej zapisać na stronie internetowej www.sjo.pw.edu.pl,
w terminie ustalonym przez SJO.
Jeśli zdałeś egzamin na poziomie B2 i nie wykorzystałeś wszystkich godzin przysługujących Ci w ramach
lektoratu – możesz kontynuować naukę tego samego języka na wyższym poziomie zaawansowania,
uczestniczyć w tzw. Lektoratach Tematycznych (język techniczny lub biznesowy) lub uczyć się innych
języków z oferty Studium.
Szczegółowe zasady uczestniczenia w lektoratach i ich zaliczania są zawarte w Regulaminie zaliczania
zajęć z języków obcych dostępnym na stronie Studium Języków Obcych PW.
SJO oferuje studentom dodatkowo płatne, uzupełniające kursy językowe, z ulgami dla studentów PW.
Informacje o kursach uzupełniających patrz w zakładce OJA na stronie Studium.
Szczegółowe informacje znajdziesz na www.sjo.pw.edu.pl.

Aby uczestniczyć w zajęciach z języków obcych po zdaniu egzaminu na poziomie B2,
trzeba się na nie wcześniej zapisać na stronie internetowej www.sjo.pw.edu.pl.
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Zajęcia sportowe
Wyboru rodzaju zajęć sportowych (dyscypliny sportu) dokonasz na pierwszych zajęciach wf-u, które są
zajęciami organizacyjnymi (obowiązkowymi!). Ich termin jest zależny od wydziału, ale najczęściej zajęcia
organizacyjne odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć w siedzibie SWFiS (Hala sportowa Riviera). Co roku
do wyboru jest wiele rodzajów zajęć sportowych. Ich pełną listę można znaleźć na stronie
www.swfis.pw.edu.pl. Należy pamiętać, że niektóre zajęcia (np. taniec) są odpłatne. W ciągu roku
akademickiego zmiany dyscypliny można dokonać tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu tego
z prowadzącymi zajęcia. Pamiętaj, że nie musisz kontynuować tej samej dyscypliny na kolejnych semestrach
studiów.
Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie otrzymujesz za nie żadnych punktów ECTS. Musisz jednak zaliczyć
wymaganą ilość semestrów w-fu, aby uzyskać absolutorium. Uzyskanie wpisu z zajęć sportowych dostaniesz
na podstawie obecności. Zwykle możesz mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
Zwolnienie z zajęć wf przysługuje tym studentom, którzy znajdują się w sekcjach sportowych Klubu
Uczelnianego AZS PW lub organizacjach współpracujących. Osoby takie nie muszą uczęszczać na zajęcia,
zaś wpisu do indeksu dokonuje trener.
Zwolnienie przysługuje także w przypadku trwałej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach sportowych.
Wówczas najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru należy przedstawić w sekretariacie SWFiS
zwolnienie lekarskie wpisane do Książeczki Zdrowia Studenta. W przypadku doznania kontuzji lub choroby,
uniemożliwiającej dalsze uczestnictwo w zajęciach sportowych, w trakcie semestru zwolnienie należy
przedstawić w ciągu dwóch tygodni prowadzącemu zajęcia.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem: www.swfis.pw.edu.pl.

A co jeśli…
Jeśli przed rejestracją nie udało Ci się uzyskać zaliczenia z jakiegoś przedmiotu, w następnym roku
(semestrze) masz możliwość powtarzania danych zajęć dydaktycznych. Jeżeli nie złożysz deklaracji
w Dziekanacie, automatycznie zostaniesz zapisany na wszystkie przedmioty obowiązkowe umieszczone
w planie kolejnego semestru i wszystkie przedmioty „zaległe”. Dowiedz się w Dziekanacie, czy utworzona
będzie specjalna grupa dla osób powtarzających (tzw. grupa pościgowa). Jeśli nie – przyjdź na pierwsze
zajęcia z danego przedmiotu i poproś prowadzącego o wpisanie na listę.
Za każde powtarzane zajęcia musisz zapłacić. Wysokość stawki godzinowej za powtarzane zajęcia
dydaktyczne ustala corocznie Rektor PW. Opłatę za powtarzanie zajęć dydaktycznych oblicza się mnożąc
liczbę godzin zajęć powtarzanych w aktualnym programie przez stawkę godzinową:
Liczba godzin tygodniowo (ćw/lab/proj) x 15 tygodni x stawka za godzinę
W przypadku wykładów opłata ta wynosi 80 zł (tzw. ryczałt) i jest niezależna od liczby godzin.
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Naliczoną kwotę należy wpłacić na konto Wydziału w terminie podanym przez Dziekanat.
Niewniesienie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne w podanym terminie jest równoznaczne ze
skreśleniem z listy studentów. Po uiszczeniu zaległych opłat masz szansę ubiegać się o przywrócenie na
listę studentów.
W niektórych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna) możesz ubiegać się o zwolnienie z całości lub
części opłaty. W tym celu, w terminie 14 dni od opublikowania listy z naliczonymi opłatami, złóż uzasadniony
wniosek w swoim Dziekanacie.
Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko czekać na decyzję Dziekana. Jeśli uznasz, że jest niesłuszna, możesz
się od niej odwołać do Prorektora ds. Studiów. Istnieje również możliwość rozłożenia opłat na raty.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych
Politechnika Warszawska, dbając o wysoki poziom zajęć dydaktycznych przeprowadza ich ankietyzację. Na
jednych z ostatnich zajęć danego semestru, prowadzący rozdaje studentom ankiety w formie papierowej.
Każdy wypełnia ankietę anonimowo. Nie pozwól, by ankietyzacja Cię ominęła!
Wypełnione ankiety zbierze jeden ze studentów Twojego roku bądź grupy dziekańskiej (może nawet
będziesz to Ty), a następnie zanosi je do Dziekanatu.
Na niektórych wydziałach spotkasz się ankietyzacją w formie elektronicznej – w tym przypadku także
zachowywana jest anonimowość.
Po zakończonej akcji ankietyzacji, głosy są podliczane i ulegają podsumowaniu. Nauczyciel akademicki, po
kilku miesiącach, dostaje podsumowanie swojego wyniku oraz wypełnione formularze ankiet, by zapoznać
się z uwagami studentów.
Od roku akademickiego 2014/2015 został wprowadzony nowy wzór ankiety. Została ona stworzona z myślą
o Tobie, aby wypełnianie jej sprawiało jak najmniej trudności, a postawione pytania nie budziły wątpliwości.

Jest to jedna z nielicznych okazji, kiedy możesz wyrazić swoje zdanie na temat
sposobu prowadzenia przedmiotu oraz masz realny wpływ na jakość prowadzenia
zajęć na Twoim Wydziale, dlatego ankiety wypełniaj rzetelnie!
W spotkaniu, na którym omawiane są wydziałowe ankiety, uczestniczy Dziekan danego Wydziału, Prorektor
ds. Studiów oraz wydelegowany przez Wydziałową Radę Samorządu student, który ma realny wpływ na
podejmowane decyzje.
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Urlopy
Gdy podczas studiów zdarzy Ci się coś nieoczekiwanego, co utrudnia Ci studiowanie, możesz starać się
o urlop. Wyróżniamy urlopy:
1. Długoterminowy (maksymalny czas trwania - 1 rok)
 zdrowotny – w przypadku złej sytuacji zdrowotnej,
 losowy – jeżeli okoliczności losowe uniemożliwiają Ci uczestnictwo w zajęciach,
 okolicznościowy – podczas odbywania stażu, praktyk lub studiów na innej uczelni,
 nieuwarunkowany – na własną prośbę, jeżeli zaliczyłeś, co najmniej I rok studiów
pierwszego stopnia.
2. Krótkoterminowy – usprawiedliwia 2 tygodniową nieobecność (Uwaga! Nieodbyte laboratoria,
bądź ćwiczenia, konieczne do zaliczenia przedmiotu, należy odrobić )
Podanie o urlop składa się do Dziekana, najlepiej od razu po zaistnieniu przyczyny. W czasie urlopu
zachowujesz prawa studenckie (tak jak podczas studiowania w normalnym trybie). W przypadku urlopu na
własną prośbę (nieuwarunkowanego) musisz mieć zgodę Dziekana na uczestnictwo w zajęciach.

Dyplom i ukończenie studiów
Finałowym etapem studiów jest napisanie pracy dyplomowej.
Opiekunem Twojej pracy (promotorem) będzie pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Politechniki
Warszawskiej. Promotor Twojej pracy, powinien być specjalistą w dziedzinie nauki, której dotyczyć będzie
Twoja praca. Na wniosek kierującego pracą dyplomową Dziekan może wyrazić zgodę na jej napisanie
w języku obcym lub poza Politechniką Warszawską - w instytucji, która zapewni odpowiednie warunki do
jej wykonania (np. prywatnej firmie).
Tematykę pracy uzgodnisz z prowadzącym. Temat możesz zaproponować sam lub skorzystać z listy
dostępnych zagadnień, które oferuje Twój instytut. Temat powinien odwoływać się do Twoich
zainteresowań naukowych oraz zawodowych. Praca dyplomowa może być pracą zbiorową, którą
opracowuje kilka osób. W tym wypadku jednak, każdy musi mieć ściśle określoną część pracy.
Kiedy już napiszesz i złożysz pracę, która dostała pozytywną opinię od Twojego promotora – przygotuj się
do egzaminu dyplomowego, potocznie zwanego obroną pracy. Komisję, oceniającą Cię podczas tego
egzaminu, powołuje Dziekan. W jej skład wchodzą:





przewodniczący komisji
kierujący pracą dyplomową
recenzent
nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Składa się z dwóch części: obrony pracy dyplomowej i pytań
z zakresu wiedzy dotyczącej danego kierunku studiów. Ocena z pracy dyplomowej ustalana jest na
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podstawie oceny promotora oraz recenzenta. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala Komisja
Egzaminacyjna uwzględniając ocenę prowadzącego, recenzenta, a także sposób jej zreferowania i obrony.
Dyplom, jaki otrzymasz po pozytywnie zaliczonym egzaminie, stwierdza nadanie tytułu zawodowego
(licencjat, inżynier, inżynier architekt, magister inżynier, magister, magister inżynier architekt). Jeśli chcesz
go otrzymać, musisz:





uzyskać zaliczenie z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów
(otrzymanie absolutorium),
napisać pracę i zdać pozytywnie egzamin dyplomowy,
uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni (wypełnić tzw. obiegówkę)
zaliczyć egzamin z języków obcych na poziomie B2.

W dyplomie wpisywany jest ostateczny wynik studiów, na który składa się:




średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych podczas studiów (z wagą 0,6)
ocena z pracy dyplomowej (z wagą 0,3)
ocena z egzaminu dyplomowego (z wagą 0,1)

Zwróć uwagę, że masz możliwość uzyskania oceny celującej ze studiów. Na ostateczny wynik mają wpływ
oceny ze wszystkich lat studiów.

Biblioteki
Jako student Politechniki Warszawskiej możesz korzystać ze zbiorów ok. 30 bibliotek Uczelni. Usługi
biblioteczne, w tym wypożyczenia dla całej społeczności akademickiej, prowadzą jednostki Biblioteki
Głównej:
Biblioteka Główna w Gmachu Głównym
(Wypożyczalnia Studencka, Wypożyczalnia Krótkoterminowa, Wolny Dostęp, Czytelnia Norm, Czytelnia
Zbiorów Specjalnych), pl. Politechniki 1
www.bg.pw.edu.pl
tel.: 22 234 7401, 22 234 7300
oin@bg.pw.edu.pl
Filia BG Biblioteka Terenu Południowego ul. Narbutta 86
tel. 22 234‒82‒29, 22 849‒93‒50 filiabg@bg.pw.edu.pl
Filia BG Biblioteka Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3
tel. 22 234‒78‒09, 22 234‒72 ‒ 80 bwch@bg.pw.edu.pl
Filia BG w Płocku Płock, ul. Łukasiewicza 17
tel. 24 367‒21‒11, 24 367‒21‒23 bibltech@pw.plock.pl
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Biblioteki Domów Studenckich:
Akademik ul. Akademicka 5
tel. 22 234 44 24 akademik@bg.pw.edu.pl
Babilon ul. Kopińska 12/16
tel. 22 234 40 05 babilon@bg.pw.edu.pl
Żaczek ul. Wołoska 141a
tel. 22 234‒8751 zaczek@bg.pw.edu.pl
Na stronie internetowej Biblioteki Głównej www.bg.pw.edu.pl znajdują się dane adresowe oraz godziny
otwarcia wszystkich bibliotek na Uczelni, w tym bibliotek wydziałowych i instytutowych obsługujących
przede wszystkim studentów swoich kierunków.

Agendy usługowe BG i ich lokalizacja
W Gmachu Głównym PW (pl. Politechniki 1) Biblioteka Główna mieści się na 4 piętrach:
PARTER
• Wypożyczalnia Studencka
• Wypożyczalnia Krótkoterminowa
• Czytelnia Zbiorów Specjalnych

PIĘTRO I
• Oddział Informacji Naukowej
• Czytelnia Norm
• Sale Dydaktyczna i Komputerowa
• Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

PIĘTRA II, IIA, III – Wolny Dostęp
Wolny Dostęp oznacza sposób dostępu do zbiorów oraz przestrzeń dla czytelników. W Gmachu Głównym
PW, w obrębie trzech pięter (II, IIA, III) Biblioteki Głównej, czytelnik może bez pośrednictwa bibliotekarza
wyszukiwać i przeglądać książki i czasopisma stojące na regałach oraz swobodnie je przenosić (np. pomiędzy
piętrami). Księgozbiór w Wolnym Dostępie zgrupowany jest w kolekcje tematyczne (dziedzinowe). Książki
z czerwonymi etykietami na grzbiecie oraz wszystkie znajdujące się tam czasopisma udostępniane są
wyłącznie na miejscu. Książki bez takich naklejek można wypożyczać do domu. W Wolnym Dostępie można
również odbierać zbiory zamówione z magazynów i korzystać z nich na miejscu lub wypożyczać do domu.
Pomieszczenia Wolnego Dostępu są również wygodnym miejscem do nauki i pracy z własnymi materiałami
Wykorzystane na miejscu zbiory należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach. Nie należy ich
odkładać samodzielnie na półkę. W przestrzeni Wolnego Dostępu można skorzystać z Internetu
bezprzewodowego, komputerów z dostępem do Internetu, samoobsługowych: skanera (bezpłatnie),
odpłatnie: kserografów oraz drukarki
Wolny dostęp do zbiorów w Czytelniach oferują też niektóre inne biblioteki PW.
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W Bibliotece Głównej działa grupa bibliotekarzy, z których każdy odpowiada za określoną dziedzinę zgodnie
z układem działowym stosowanym w Wolnym Dostępie.
Jeśli potrzebujesz informacji z zakresu któregoś z działów, chcesz zgłosić braki w lekturach w naszych
zbiorach, chcesz zaproponować inne ustawienie książki w dziale, szukasz materiałów na określony temat
skontaktuj się z bibliotekarzem dziedzinowym.
Zapraszamy również do korzystania z serwisów dziedzinowych prowadzonych przez tę grupę bibliotekarzy.
Będziesz na bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach dotyczących każdej dziedziny. Znajdziesz
informacje między innymi o nowościach zakupionych do zbiorów, dostępie do baz danych, źródłach
elektronicznych oferowanych przez naszą Bibliotekę i otwarty Internet.
W czasie roku akademickiego bibliotekarze dziedzinowi pełnią dyżury w Wolnym Dostępie. Na stronie
domowej Biblioteki w zakładce „bibliotekarze dziedzinowi” znajdziesz terminy dyżurów i wszystkie dane
kontaktowe .

Biblioteczny system komputerowy
Biblioteka Główna wraz z Filiami oraz Bibliotekami DS, a także kilkoma bibliotekami wydziałowymi
i instytutowymi (szczegóły na stronie www.bg.pw.edu.pl), pracuje we wspólnym systemie komputerowym
tworząc Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW. Link do katalogu znajduje się na stronie domowej
Biblioteki Głównej. W tym systemie możesz mieć tylko jedno elektroniczne konto biblioteczne, które będzie
aktywowane podczas pierwszej wizyty w dowolnej z tych bibliotek.

Zapisy do biblioteki
Warunkiem zapisania się do bibliotek działających w PW jest przedstawienie aktualnej legitymacji
studenckiej oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu udostępniania zbiorów. Do wszystkich
bibliotek można się zapisywać przez cały rok akademicki. Zapisy do bibliotek tworzących wspólnie centralny
katalog biblioteczny można dokonywać w dowolnej z tych bibliotek, nie oznacza to jednak, że równocześnie
uzyskuje się takie same uprawnienia do korzystania z nich. Wszyscy studenci mogą wypożyczać książki ze
wszystkich agend Biblioteki Głównej oraz biblioteki Wydziału lub Instytutu, na którym studiują. Uprawnienia
do wypożyczania z innych bibliotek mogą być nadane, o ile przewiduje to regulamin tych bibliotek.

Konto biblioteczne i limity wypożyczeń
Konto biblioteczne w systemie komputerowym umożliwia elektroniczne zamawianie i wypożyczanie
książek. Jest aktywne 2 lata, po tym czasie należy przedłużyć jego ważność okazując aktualną legitymację
studencką (datę ważności swojego konta można sprawdzić we wspólnym systemie komputerowym
biblioteki w zakładce Moje konto). Do logowania się na konto służą do wyboru: PESEL, numer pod kodem
kreskowym na legitymacji studenckiej lub numer albumu. Hasło użytkownik podaje przy zapisie do
biblioteki, a następnie może je samodzielnie zmienić.
Na koncie bibliotecznym można mieć wypożyczonych jednocześnie do 20 książek, studenci studiujący na
więcej niż jednym kierunku – do 50 (bez względu na miejsce ich wypożyczenia).
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Aktywne konto biblioteczne umożliwia korzystanie z dowolnego komputera z elektronicznych wersji książek
i czasopism zakupionych przez Uczelnię.

Zamawianie książek
W Bibliotece Głównej większość podręczników trzeba zamawiać przez system komputerowy. Książkę można
zamówić z terminali dostępnych w bibliotece, bądź przez Internet. Książki znajdujące się w Wolnym
Dostępie i Wypożyczalni Krótkoterminowej nie podlegają zamawianu. Można je natomiast rezerwować, jeśli
są aktualnie wypożyczone. Warunkiem zamówienia jest aktywne konto biblioteczne.
Pamiętaj! Książki zwracasz zawsze tam gdzie je wypożyczyłeś.

Przedłużanie wypożyczeń
Wypożyczenia można trzykrotnie przedłużyć, samodzielnie logując się na swoje konto biblioteczne lub
zgłaszając się do bibliotekarza. Okres przedłużenia odpowiada okresowi, na jaki książka jest wypożyczana.
Wypożyczenia nie można przedłużyć jeśli:
• upłynął już termin zwrotu
• na książkę czeka inny czytelnik

Niedotrzymanie terminu zwrotu
Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje automatycznie blokadę konta bibliotecznego (brak możliwości
wypożyczenia innej książki, rezerwacji, przedłużenia innych tytułów) oraz naliczanie opłaty. Opłata za
niedotrzymanie terminu zwrotu książki w Bibliotece Głównej, jej Filiach oraz bibliotekach DS: Akademik,
Babilon i Żaczek wynosi 0,30 zł za każdy dzień opóźnienia. Inne biblioteki PW pobierają opłaty za
nieterminowe zwroty wg odrębnych cenników i zasad. Niedotrzymanie terminu zwrotu w jednej bibliotece
może spowodować blokadę wypożyczeń w innych bibliotekach PW.
Opłatę za niedotrzymanie terminu zwrotu możesz wpłacić bezpośrednio na konto Biblioteki Głównej:
34 1240 1053 5111 4310 0050 0091 lub w bibliotece, w której książka była wypożyczona.
Pamiętaj! Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Cię o zbliżającym się terminie zwrotu. Sam sprawdzaj
regularnie w Internecie informacje o swoim koncie bibliotecznym i stanie wypożyczeń.

Samodzielna kontrola konta bibliotecznego
Każdy student ma dostęp do swojego konta bibliotecznego. Po zalogowaniu się (zakładka Katalog/Moje
konto), można sprawdzać np. terminy wypożyczeń oraz wysokość naliczonych opłat. Można też
aktualizować swój adres e-mail, co pozwoli otrzymywać automatycznie przypomnienia o:
• zbliżającym się terminie zwrotu,
• przekroczeniu terminu zwrotu,
• dostępności zarezerwowanej wcześniej książki.
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System automatycznych powiadomień nie zwalnia z obowiązku samodzielnego kontrolowania terminu
wypożyczeni.

Zbiory w wersji elektronicznej
Biblioteka Główna oferuje ze swojej strony domowej (www.bg.pw.edu.pl) dostęp do zakupionych przez PW
pełnotekstowych książek i czasopism oraz baz bibliograficzno-abstraktowych. Aby móc z nich skorzystać
z dowolnego komputera spoza sieci PW trzeba mieć aktywne konto biblioteczne. Na stronie domowej
Biblioteki Głównej znajdują się także linki do internetowych zasobów edukacyjnych, Biblioteki Cyfrowej PW
oraz Repozytorium PW (spis publikacji pracowników i studentów PW oraz elektroniczne wersje wielu tych
prac).

Poznaj BG
Na początku każdego roku akademickiego Biblioteka Główna i biblioteki wydziałowe prowadzą szkolenia
z zakresu Przysposobienia bibliotecznego przeznaczone dla studentów I roku studiów. Informacji o ich
terminach należy szukać na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz są umieszczane w październiku na stronie
domowej Biblioteki Głównej. Całoroczną działalność szkoleniową prowadzi Oddział Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej, mieszczący się w Gmachu Głównym, piętro I, sala 161B i C – zgłoś się, jeśli nie wiesz
np.: jak lub gdzie szukać publikacji naukowych lub informacji faktograficznych na konkretny temat, jak
organizować (porządkować) zgromadzoną literaturę przedmiotu, jak poprawnie cytować inne prace, aby
uniknąć podejrzenia o plagiat.
Szkolenia są również dostępne w wersji elektronicznej ze strony domowej Biblioteki Głównej. O tym jak
korzystać z Biblioteki Głównej można dowiedzieć się również z krótkich filmów zamieszczonych na stronie
BG PW oraz w serwisie You Tube – „Biblioteka to nie horror”.
Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Znajdziecie tam najświeższe informacje o tym
co się u nas dzieje, zmiany godzin otwarcia Biblioteki itp.

Mobilność na studiach
Mobilność, czyli odbycie części studiów na innej uczelni (także zagranicznej) lub na innym wydziale swojej
uczelni, dzieli się na



krajową
zagraniczną

Jeśli chcesz odbyć część studiów za granicą naszego kraju, Politechnika Warszawska oferuje Ci kilka
ciekawych możliwości. Najwięcej informacji zdobędziesz w Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz
w Komisji Zagranicznej SSPW.
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Targi Mobilności Studenckiej
19 Listopada odbędą się w Dużej Auli w Gmachu Głównym organizowane przez Komisję Zagraniczną - Targi
Mobilności Studenckiej podczas których studenci będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami
organizacji znajdującymi się na Politechnice: ESN, IAESTE, BEST, ESTIEM, SJO, CWM oraz organizacjami
pozauczelnianymi, które oferują programy wymian i praktyk międzynarodowych. Przez cały dzień każdy
student będzie miał okazję dowiedzieć się o stypendiach, wyjazdach i możliwościach jakie dają
międzynarodowe programy współpracy pomiędzy uczelniami oraz firmami.

Program Erasmus
Program Erasmus jest częścią Unijnego programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"
(the Lifelong Learning Programme), który wspiera współpracę międzynarodową we wszystkich obszarach
edukacji.
Wymiana studentów w ramach Programu obejmuje:



wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni;
wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji.

Wymiana może odbyć się wyłącznie na podstawie umów dwustronnych o wymianie studentów zawartych
pomiędzy wydziałami Politechniki Warszawskiej a uczelniami partnerskimi. Studenci wyjeżdżający na studia
w ramach programu Erasmus mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do oferty edukacyjnej partnera
zagranicznego oraz otrzymują stypendium na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.
Wysokość stypendium zależy od uczelni macierzystej oraz od decyzji Narodowej Agencji i w każdym
semestrze może być inna.
Program ERASMUS jest częścią większego projektu Unii Europejskiej - Lifelong Learning Programme"
rozpisanego na lata 2007 - 2014. Oznacza to że od roku akademickiego 2014/2015 zasady wnioskowania
i wyjazdów ulegną zmianie, tak jak i struktura całego programu. Najlepszym źródłem informacji jest strona:
www.frse.org.pl oraz www.erasmus.org.pl. Szczegółowe informacje uzyskacie także od koordynatora
wydziałowego oraz delegatów do Komisji Zagranicznej SSPW.

Najważniejsze założenia LLP Erasmus







celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej
uczelni zagranicznej; student przenosi się do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas
i tam realizuje program studiów nie przestając być studentem polskiej uczelni i nie tracąc praw
studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych);
minimalny okres studiowania to 3 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualną praktyką) –
– 1 rok akademicki;
jeżeli student opłaca czesne za naukę na studiach w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany
do kontynuacji ponoszenia tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej;
uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę
(wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy. itp.);
student otrzymuje skromne stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą;
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uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej
za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów), pod
warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów
(Porozumienie o programie zajęć - Learning Agreement);
prawo do wyjazdu w ramach programu Erasmus jest jednokrotne.

Podstawowe kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa




dobre wyniki w nauce;
znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej (zwykle jest to
język angielski);
w zależności od Wydziału dodatkowo brane są pod uwagę: np. motywacja, aktywna działalność na
rzecz społeczności Uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.

Więcej informacji znajdziesz:





www.pw.esn.pl (Erasmus Student Network – sekcja PW)
www.cwm.pw.edu.pl (Centrum Współpracy Międzynarodowej PW)
www.bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra (Informator Mobilnego Studenta)
www.erasmus.org.pl (strona oficjalna)

Umowy Bilateralne
Są to umowy podpisane między Politechniką Warszawską, a jej partnerami zagranicznymi.
Lista uczelni, z którymi nasza uczelnia ma podpisane umowy, podana jest na stronie: www.cwm.pw.edu.pl
(zakładka „umowy międzynarodowe”). Znajdziesz tam dane kontaktowe osoby sprawującej pieczę nad
konkretną umową. Do „opiekuna” danej umowy powinieneś się zgłosić w razie pytań o zasady rekrutacji
i zasady studiowania na wybranej uczelni. On także pomoże Ci zorganizować wyjazd.
Nie martw się, jeśli na tej liście nie znajduje się interesująca Cię uczelnia. O zawarcie takiej umowy można
postarać się samemu - uczelnie chętnie się na to zgadzają. Następnie należy udać się do Dziekana, aby
dopełnił formalności (Dziekan musi podpisać umowę).
Zagraniczne programy rządowe, oferowane przez poszczególne państwa także dają Ci możliwość realizacji
studiów za granicą naszego państwa. Więcej informacji na podanej wyżej stronie Centrum Współpracy
Międzynarodowej.

Praktyki Zagraniczne
Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką studiujesz. W ramach studiów I stopnia obowiązkowo
należy odbyć jedną praktykę, zdarzają się też praktyki na studiach magisterskich. Jeśli wybierasz możliwość
odbycia praktyki za granicą, da Ci to dodatkowe kompetencje i umiejętności.
Dzięki IAESTE masz możliwość uczestniczenia w nieobowiązkowych praktykach zagranicznych.
Stowarzyszenie to co roku organizuje i koordynuje praktyki zagraniczne dla studentów. Jeśli chcesz wiedzieć
więcej, napisz: warszawa@iaeste.pl, zajrzyj na stronę: www.pwa.iaeste.pl lub przyjdź na ich cotygodniowe
spotkanie do Centrum Ruchu Studenckiego.
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Program ATHENS
To tak jakby skrócić sobie program Erasmus do 7 dni. Jest organizowany przez najlepsze uczelni wyższe
w 11 krajach. Uczestnicy mają szansę nie tylko zdobyć cenną wiedzę, nagrodzoną punktami ECTS, ale
również poznają kulturę państwa goszczącego, a ponadto ludzi z innych krajów. Biorąc udział w sesji
ATHENS, pokrywasz koszty utrzymania i dojazdu – uczestnictwo jest bezpłatne.

BEST Courses
Zagraniczne kursy naukowe – BEST Courses – są cyklem kursów naukowych, realizowanych przez
Stowarzyszenie Studentów BEST. Z założenia mają być one dostępne dla każdego studenta, więc koszt
uczestnictwa w nich to maksymalnie 15 euro plus koszty dojazdu. Wyjazdy te mają wartość dydaktyczną
i kulturową. Szczegóły: www.new.best.warszawa.pl.

Summer University
Summer University – zazwyczaj dwutygodniowe eventy, organizowane przez anteny AEGEE. W ramach
Summer University nauczysz się języków obcych, weźmiesz udział w różnych kursach których tematyka
zaczyna się na polu technicznym, a kończy na wielokulturowej działalności: zapoznanie się z fińską sztuką,
historią Hiszpanii, poznanie mitologii greckiej, czy doskonalenie pływania.

Inne Szkoły Letnie
Wiele zagranicznych dużych uczelni oraz organizacji oferuje swoje własne Szkoły Letnie. Przykładem jest
np. Cambridge Summer School organizowanych przez European University College Association (EUCA)
na początku września każdego roku.

Wymiany Kulturowe
Jeśli chcesz wziąć udział w wymianie typowo kulturowej, bez typowej części dydaktycznej, poznać nowych
ludzi, zdobyć doświadczenie lub poćwiczyć język możesz zgłosić się także do Komisji Zagranicznej SSPW –
kz@samorzad.pw.edu.pl. Oferujemy możliwościami wyjazdu na wymiany kulturowe do Kijowa, Sankt
Petersburga, Budapesztu lub Düsseldorfu a nasza oferta wciąż jest rozwijana. Uczestnik opłaca transport
oraz wyżywienie na miejscu przy dodatkowym dofinansowaniu z Komisji. Jeśli wiesz, że chciałbyś
zorganizować tego typu wymianę z inną uczelnią – skontaktuj się z nami, na pewno Ci pomożemy.

Mobilność krajowa
Politechnika Warszawska daje Ci także możliwość odbycia części studiów na jednej wśród polskich uczelni.
Warto jest skorzystać z oferty programów i instytucji wspierających mobilność krajową:
MOSTECH
Ten system mobilności daje Ci możliwość odbycia części studiów na wybranych polskich uczelniach
technicznych.
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Decydując się na skorzystanie z oferty tego programu możesz:



realizować indywidualny program studiów
realizować program standardowy, który jest zgodny z planem na danym semestrze uczelni
przyjmującej.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty tego programu musisz:



ukończyć drugi rok studiów
mieć zaliczony bez braków bieżący semestr

Studia takie trwają jeden semestr.
W trakcie wyjazdu w ramach tego programu, przysługujące stypendia wypłaca uczelnia macierzysta.
Uczelnia przyjmująca zapewnia w miarę możliwości miejsce w domu studenckim.
Najważniejsze informacje zamieszczone są na stronie: www.kaut.agh.edu.pl/
Istnieje także program MOST (odpowiednik programu MOSTECH, skierowany przede wszystkim do
studentów uniwersytetów, ale także niektórych kierunków oferowanych przez PW) oraz MostAR – program
skierowany do studentów uczelni rolniczych.
W ramach mobilności na naszej uczelni masz możliwość, także po uzyskaniu tytułu inżyniera, odbyć studia
II stopnia na innym wydziale bądź innej uczelni.

Stypendia
Studenci wszystkich rodzajów studiów mogą korzystać ze świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej
finansowanej z budżetu państwa. Można je otrzymać w formie:






Stypendium socjalnego
Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Zapomogi

Powyższe świadczenia można łączyć, jednak łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego
i stypendium rektora nie może być większa niż 1850 zł (90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich). Świadczenia pomocy
materialnej można otrzymywać tylko na jednym wybranym przez studenta kierunku.
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Jeśli chcesz otrzymać stypendium, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek
w dziekanacie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie:
https://sspw.pl/pl/student/pomoc-materialna
Stypendia przyznawane są na okres do 10 miesięcy i wypłacane są co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca,
przy czym pierwsza wypłata w semestrze może zostać wypłacona dopiero w drugim miesiącu
z wyrównaniem.
Pomoc materialną przyznaje Dziekan lub Komisja Stypendialna. Od decyzji tych organów można się odwołać
odpowiednio do Prorektora ds. Studenckich lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Podanie fałszywych danych we wniosku o pomoc materialną powoduje natychmiastowe cofnięcie
przyznanej pomocy.
Stypendium Socjalne
Możesz je otrzymać, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą do jej oceny jest wysokość
udokumentowanych dochodów przypadających miesięcznie na osobę w Twojej rodzinie, wyliczona zgodnie
z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej”. Próg dochodu jest ogłaszany na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem roku akademickiego i w roku akademickim 2013/2014 wynosił 850,2 zł netto (uwaga:
wniosek stypendialny wraz z Regulaminem i wszelkimi niezbędnymi informacjami do obliczenia dochodu
jest dostępny na stronie www.ks.sspw.pl). Decyzją Rektora wysokość stypendium może ulec zmianie po
semestrze zimowym.
Termin składania wniosków: 14 października 2014r. Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje
przyznaniem stypendium od następnego miesiąca.
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej i jesteś zakwaterowany w akademiku lub wynajmujesz
mieszkanie bądź pokój (w tym przypadku musisz jednak przedstawić odpowiedni dowód najmu), możesz
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, możesz starać się o to
stypendium. Przyznanie stypendium nie jest zależne od dochodu. Wysokość stypendium zależna jest od
udokumentowanego stopnia niepełnosprawności.
Zapomoga
Zapomogę możesz otrzymać jeśli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku
zdarzeń losowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, wypadek, pożar, kradzież, ciąża etc.
Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie
w każdym przypadku. Na konkretny wypadek losowych (np. śmierć któregoś z rodziców) zapomogę można
otrzymać tylko raz.
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Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać łącznie do 10% wszystkich studentów
Politechniki Warszawskiej. Można je otrzymywać za wysokie osiągnięcia:






w nauce (minimum 60 uzyskanych punktów ECTS lub zaliczone wszystkie przedmioty objęte
programem danego roku i średnia ważona co najmniej 4.0, po pierwszym roku studiów)
w sporcie (za najlepsze osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, po pierwszym roku studiów)
artystyczne (za osiągnięcia ogólnokrajowe lub rangi międzynarodowej uzyskane w poprzednim
roku akademickim w dziedzinach: literatura, muzyka i taniec, sztuki plastyczne oraz teatr i film, po
pierwszym roku studiów)
w pracach naukowych (za publikacje, nagrody w konkursach oraz czynny udział w konferencjach,
po pierwszym roku studiów)

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student
przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,
który jest laureatem olimpiady międzynarodowej, albo laureatem lub finalistą
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Udokumentowany wniosek o stypendium należy złożyć w dziekanacie w terminie do 14 października 2014r.
Szczegółowe zasady przyznawania poszczególnych form pomocy materialnej są określone w „Regulaminie
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów Politechniki Warszawskiej”.
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie: www.ks.sspw.pl

Inne stypendia








Stypendia Ministra za wyniki w nauce,
Stypendium Ministra za wyniki w sporcie,
Stypendium im. Mariana Kantona,
Stypendia dla studentów mieszkających w niektórych dzielnicach Warszawy,
Stypendium im. Inż. Mieczysława Króla,
Stypendia im. Jana Pawła II,
Stypendium dla elektroenergetyków.
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Domy studenckie i kwaterunek
Jeżeli codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia Ci lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, a także,
jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, masz pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu
studenckim.
Podstawowym kryterium przyznawania miejsc jest dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany
i potwierdzany na zasadach określonych w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
Politechnika Warszawska posiada 11 Domów Studenckich, dysponujących dużą liczbą miejsc. O przyznaniu
konkretnego pokoju decydują kryteria uchwalane przez Komisję Kwaterunkową. Są to m.in. zasiedzenie,
wyniki w nauce, semestr studiowania, szczególne zasługi dla społeczności akademickiej bądź nałożone kary
w związku z dotychczasowym pobytem w domach studenckich.
Wniosek o miejsce w domu studenckim składa się za pośrednictwem Systemu Elektronicznego
Kwaterowania Studentów na stronie: kwaterunek.pw.edu.pl w pierwszych tygodniach kwietnia.

Wnoszenie opłat za miejsce w domu studenckim
Opłaty za miejsce w domu studenckim należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku
przekroczenia terminu, należy wnieść opłatę dodatkową w wysokości 5 zł za każdą nieterminową wpłatę
(za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki). Najlepszą formą płatności jest przelew (bezpośrednio na konto
danego akademika). W tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko, numer pokoju, miesiąc wpłaty.
Poniżej zapisane są dostępne dla studentów PW Domy Studenckie i nr. kont, na jakie należy przesyłać
wpłaty.
Akademik

42 1240 1053 5111 8225 0010 0091

Babilon

77 1240 1053 5111 8228 0010 0091

Bratniak

86 1240 1053 5111 8226 0010 0091

Muszelka

86 1240 1053 5111 8226 0010 0091

Mikrus

15 1240 1053 5111 8231 0010 0091

Tulipan

33 1240 1053 5111 8227 0010 0091

Pineska

33 1240 1053 5111 8227 0010 0091

Riviera

68 1240 1053 5111 8230 0010 0091

Sezam

73 1240 1053 5111 8272 0010 0091

Tatrzańska

32 1240 1053 5111 8238 0010 0091

Ustronie

59 1240 1053 5111 8232 0010 0091

Żaczek

24 1240 1053 5111 8229 0010 0091

Wcześniak

23 1240 1721 1111 0000 0725 8857
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W niektórych akademikach możesz również zapłacić kartą płatniczą w Administracji Domu Studenckiego,
jednak obciążone jest to dodatkowymi kosztami w wysokości 5 zł.
Informacje na temat cen w poszczególnych akademikach można uzyskać na stronie: kwaterunek.pw.edu.pl

Kwaterowanie na kolejny rok akademicki
Jeżeli chcesz mieszkać w akademiku w kolejnym roku akademickim musisz zarejestrować się w Systemie
Elektronicznego Kwaterowania Studentów. Zazwyczaj akcja kwaterunkowa rozpoczyna się wraz
z początkiem kwietnia. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie kwaterunku już od połowy
marca.
Podstawowym kryterium przyznawania miejsc jest dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany
i potwierdzany na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
Miejsca w akademiku mogą zostać przydzielone poza kolejnością w przypadku: studentów obcokrajowców,
studentów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej, doktorantów oraz miejsca dla
studentów aktywnie udzielających się na rzecz Uczelni w ramach Samorządu Studentów. Podobnie studenci
pierwszego roku korzystają z preferencji – dla nich rezerwuje się przynajmniej 1/5 wszystkich miejsc
w akademikach.

Konto w Systemie Elektronicznego Kwaterowania Studentów jest aktywne przez
cały okres studiów. Nie zakładaj kolejnych kont!

Bank miejsc
Jeżeli nie ubiegałeś się o akademik w czasie akcji kwaterunkowej dla nowo przyjętych studentów, a jednak
chciałbyś w nim zamieszkać to musisz zgłosić się do Banku Miejsc. W przypadku pojawienia się wolnych
miejsc w akademiku będziesz mógł otrzymać w nim zakwaterowanie.
Do Banku Miejsc mogą się również zgłaszać studenci innych uczelni. Miejsca przydzielane są w pierwszej
kolejności studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej, a następnie osobom z list rezerwowych.

Kwaterowanie na wakacje
Istnieje również możliwość pozostania w akademiku w okresie wakacyjnym. W tym przypadku należy zgłosić
się do Rady Mieszkańców danego akademika. Zazwyczaj akcja kwaterunkowa rozpoczyna się wraz
z początkiem czerwca.
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie: kwaterunek.sspw.pl.
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Ubezpieczenia
Studenci Politechniki Warszawskiej mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego,
dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów. W bieżącym roku akademickim Politechnika
Warszawska korzysta z usług firmy UNIQUA, która zaoferowała studentom korzystne warunki
ubezpieczeniowe. Dowiedz się w dziekanacie na swoim wydziale ile wynosi składka na ubezpieczenie
(w roku akademickim 2013/2014 wynosiła 35zł, natomiast maksymalne odszkodowanie, jakie można było
otrzymać wynosiło 34 000 zł). Okres ubezpieczenia to cały rok, również wakacje!

ISIC
Karta ISIC jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje
studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów bez ograniczenia wieku. Z ISIC
otrzymujesz rabaty (nawet do 50%) w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie i ponad 5000
punktów w Polsce. Dzięki tej karcie oszczędzasz na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach,
pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych. W wielu krajach posiadacze ISIC
otrzymują zniżki na towary lub usługi, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ wiele instytucji
traktuje kartę ISIC jak lokalną legitymację studencką. Możesz ją wyrobić w biurze NZS PW (pokój
nr 87 Gmachu Głównego).
Alternatywną opcją jest wykupienie karty EURO<26. Karta ta daje Ci dostęp do największej europejskiej
sieci zniżek młodzieżowych, ponad 100 000 zniżek w Europie oraz 6 500 zniżek w Polsce.

Opieka medyczna w trakcie studiów oraz ubezpieczenie zdrowotne studenta
Student musi być ubezpieczony
Student, podobnie jak każdy inny polski obywatel ma obowiązek ubezpieczenia własnego zdrowia. Przepisy
wyraźnie określają, kto jest za to odpowiedzialny:


Obowiązek zgłoszenia młodego człowieka jako członka rodziny mają rodzice, ale pod warunkiem,
że student nie posiada umowy o pracę ani własnej działalności gospodarczej i do tego nie
przekroczył 26. roku życia



Jeżeli student pracuje na podstawie umowy o pracę to do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca,
również on odprowadza składkę



W przypadku prowadzenia przez studenta działalności gospodarczej, to on sam odpowiada za
swoje ubezpieczenie zdrowotne



Studenta, który już ukończył 26. rok życia albo po prostu nie podlega ubezpieczeniu
zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić uczelnia za pośrednictwem
uczelnianych BSS , przy czym musi on sam o to wystąpić składając jednocześnie oświadczenie
potwierdzające niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu; sytuacja taka dotyczy
wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów
zaocznych itp.
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To czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia możesz sprawdzić w rejestracji
każdej przychodni Centermed Warszawa – nie musisz przynosić żadnych
potwierdzeń-sprawdzimy to za pomocą systemu EWUŚ. Prawo do ubezpieczenia
w NFZ wygasa po czterech miesiącach od zakończenia nauki ,
tj. od dnia obrony lub skreślenia z listy studentów.
Student musi wybrać lekarza
Aby nie mieć problemów z bezpłatnym dostępem do lekarza w razie ewentualnego zachorowania lub
innych potrzeb z zakresu zdrowia należy wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej –wypełnić
deklarację (POZ). Deklarację pomożemy wypełnić Ci na miejscu w rejestracji każdej z naszych przychodni
Do naszych przychodni zapraszamy wszystkich studentów a w szczególności:






Studentów zameldowanych na stałe poza Warszawą , którzy na czas nauki zmienili swoje miejsce
zamieszkania i ich dotychczasowy lekarz pierwszego kontaktu pozostał daleko od miejsca
obecnego zamieszkania i nauki –zapewniamy pełen pakiet zakresu POZ na miejscu zamieszkania
i nauki
Studentów i pracowników którzy mają wybranego lekarza POZ na terenie Warszawy, ale z różnych
przyczyn nie są zadowoleni z jego usług-gwarantujemy lepszą dostępność doświadczenie
w leczeniu środowiska akademickiego , profesjonalne podejście, oraz możliwość korzystania
w miejscu pracy i nauki
Studentów i pracowników, którzy nie posiadają wybranego lekarza POZ lub nie korzystają z usług
publicznej służby zdrowia –oferujemy nowe standardy opieki medycznej oraz wszystkie korzyści
wynikające z objęcia opieką przez Grupę Centermed ( 10 miast, zniżki, programy profilaktyczne,
akcje prozdrowotne,..)

Studenci z zagranicy
Studenci - obywatele krajów Unii Europejskiej lub posiadający udokumentowane polskie korzenie - uczący
się w naszym kraju są traktowani na takich samych zasadach jak studenci Polscy. Także mają więc prawo do
bezpłatnych usług zdrowotnych. Muszą jednak dysponować Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ) lub KARTĄ POLAKA, którą trzeba okazać w czasie wizyty u lekarza lub w szpitalu. Dzięki niej nie muszą
płacić za świadczenia medyczne, ale pod warunkiem, że korzystają z placówek ochrony zdrowia, które mają
podpisane umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym. Jeżeli nie
posiadają tych dokumentów mogą samodzielnie podpisać umowę z NFZ o zdrowotne ubezpieczenie
dobrowolne oraz opłacać samemu opłacać składki (miesięczna składka dla studentów obcokrajowców
w 2014 roku wynosi 46,80 zł )
Studenci za granicą
Również polski student wyjeżdżający do innego państwa UE ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Musi
w tym celu, jeszcze przed wyjazdem z Polski, wyrobić w odpowiednim oddziale NFZ Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych za granicą.
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Za granicą mamy takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych, jak obywatele danego
kraju. Nie zawsze oznacza to, że będziemy się leczyć za darmo tak jak w Polsce.

Co student ma gwarantowane w zamian
Wypełniając deklarację wyboru lekarza /pielęgniarki/położnej Podstawowej Opieki zdrowotnej można
bezpłatnie korzystać ( w ramach NFZ )z pełnego pakietu świadczeń medycznych przynależnych temu
zakresowi usług.











POMOC MEDYCZNA LEKARZA I PIELĘGNIARKI W KAŻDYM PRZYPADKU
WYSTAWIANIE RECEPT REFUNDOWANYCH
WYSTAWIANIE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH
BADANIA DIAGNOSTYCZNE I LABORATORYJNE ZLECONE PRZEZ LEKARZA POZ
SKIEROWANIA DO LEKARZY SPECJALISTÓW W RAMACH NFZ
MOŻLIWOŚC BEZPŁATNYCH WIZYT DOMOWYCH W PRZYPADKU NIE MOŻNOŚCI DOTARCIA DO
PRZYCHODNI
UDZIAŁ W PROGRAMIE ZDROWIA I KORZYSTANIE Z BEZPŁATNEJ KARTY PACJENTA ( ZNIŻKI,
RABATY, OSOZ ) W TYM ZNIŻKA NA USŁUGI KOMERCYJNE W CENTERMED WARSZAWA
( LABOLATORIUM, DIAGNOSTYKA , WIZYTY U SPECJALISTÓW, SZCZEPIENIA, INNE.. )
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI/ZAPISU W KAŻDEJ REJESTRACJI PRZYCHODNI WIZYT REALIZOWANYCH
W INNYCH PLACÓWKACH CENTERMED WARSZAWA
MOŻLIWOŚĆ ZAPISU ON-LINE POPRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej masz zapewnioną bezpłatną pomoc
medyczną w powyższym zakresie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18
i to właśnie gwarantuje Ci wypełnienie/złożenie deklaracji wyboru
oraz posiadanie tytułu ubezpieczenia.

Gdzie możesz uzyskać pomoc medyczną
Przychodnie Centermed Warszawa Sp. z o.o. zlokalizowane są na terenie kampusów akademickich
w 6 rejonach Warszawy , aby każdy potrzebujący z łatwością wybrał dla siebie dogodną lokalizację
niezależnie od faktu na jakiej uczelni studiuje. Powierzając nam swoje zdrowie poprzez dokonanie wyboru
lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Centermed Warszawa Sp. z o.o. można korzystać z każdej
z naszych placówek.







ul. Krakowskie Przedmieście 24/26,
ul. Waryńskiego 10a,
ul. Mochnackiego 10,
ul. Żwirki i Wigury 95/97,
ul. Narbutta 85,
 ul. Świeradowska 43

tel. (22) 552-03-65, 826-75-07,
tel. (22) 825 48-69, 825-20-02, 592-48-00
tel. (22) 234-53-37
tel. (22) 554-80-40
tel. (22) 849-96-18
tel. (22) 543-54-85
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Podczas wizyty powinieneś posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji
Twojej tożsamości.

W godzinach nocnych, soboty, niedziele oraz święta pomoc medyczna jest udzielana w każdej przychodni
posiadającej umowę i oznaczonej logo NFZ w każdym miejscu na terenie całego kraju, gdzie w danym
momencie przebywa pacjent, bez względu na miejsce złożenia przez niego deklaracji i bez konieczności
kolejnego jej składania . W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia student ma prawo otrzymać pomoc
lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy. Zameldowanie nie ma w tym przypadku
żadnego znaczenia.
Jeśli NADAL będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości co do zakresu lub wymogów formalnych opieki
medycznej realizowanej przez Centermed Warszawa przyjdź do naszych przychodni, zapytaj w rejestracji
lub zadzwoń do koordynatora - chętnie odpowiemy na twoje pytania – Piotr Montewka 506-071-213
pmontewka@centermed.pl

Samorządność studencka
Politechnika Warszawska Samorząd Studentów
pl. Politechniki 1; Gmach Główny pok. 165;
Tel. 22 234 50 10
biuro@samorzad.pw.edu.pl; www.sspw.pl
Samorząd Studentów poprzez swoje organy reprezentuje studentów na Wydziale, Uczelni i poza nią, wyraża
opinie społeczności studentów PW oraz broni ich praw. Samorząd bierze również udział w podejmowaniu
ważnych decyzji dotyczących Uczelni. Posiada swoich przedstawicieli w organach kolegialnych PW, takich
jak Senat, Rady Wydziałów itp.

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci PW.

Wybory do organów Samorządu
Co roku odbywają się wybory do Wydziałowych Rad, w których możesz brać udział: zarówno czynny jak
i bierny. W głosowaniu mogą brać udział pełnoprawni studenci I i II stopnia studiów danego Wydziału.
Dodatkowo w Domach Studenckich odbywają się wybory do Rad Mieszkańców, w których udział biorą
mieszkańcy danych akademików.
W przypadku wyborów do Wydziałowych Rad Samorządu oraz Rad Mieszkańców można oddać głosy
maksymalnie na tyle osób z ilu składa się Rada. Na osobnej karcie można zagłosować na jedną z list
ogólnouczelnianych starających się o osiem mandatów w Parlamencie Studentów PW.
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WRS
Wydziałowy organ Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej reprezentuje studentów na wydziale
i poza nim oraz broni ich praw. Członkowie WRS wybierają przedstawicieli studentów do Rady Wydziału
i uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących wydziału. Opinia przez nich wyrażana jest zgodna ze
zdaniem społeczności studenckiej na wydziale i może wpłynąć m.in. na: sposób prowadzonych zajęć,
nagrodzenie, czy zmianę prowadzących zajęcia, harmonogram sesji egzaminacyjnych, plan i rozkład zajęć
oraz zasady rejestracji na kolejne lata studiów. To do nich w pierwszej kolejności zgłaszaj się ze swoimi
pytaniami i wątpliwościami. Oni wspierają także rozwój ruchu naukowego studentów.
Warto zaglądać na strony WRS i zapisywać się na wydziałowe listy mailingowe, by być na bieżąco z życiem
studenckim na Twoim wydziale i poza nim.

Studia to nie tylko nauka! Członkowie WRS urozmaicają życie na wydziale
przygotowując dla Ciebie różne projekty: wyjazdy sportowe i turystyczne, imprezy,
wyjścia do teatru lub opery. Jedną z cech charakterystycznych tych projektów jest
niska cena uczestnictwa ;)

Rada Mieszkańców (RM)
Rada Mieszkańców reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenckiego, podejmuje w jego imieniu decyzje
dotyczące wewnętrznych spraw społeczności akademika, w zakresie swoich kompetencji. RM organizuje
również wiele imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz sportowo-rekreacyjnym.

Parlament Studentów
Parlament Studentów jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów i składa się
z 60 osób. W skład Parlamentu wchodzi: po dwóch przedstawicieli każdej Wydziałowej Rady Samorządu,
po jednym przedstawicielu z każdej Rady Mieszkańców oraz ośmiu studentów wybranych z list
ogólnouczelnianych. Parlament wybiera Przewodniczącego Samorządu Studentów, dziewięciu
Przewodniczących Komisji Programowych, Senatora ds. rozliczeń jednostek podstawowych oraz dwóch
Senatorów Studenckich. Osoby te są również przedstawicielami studentów w Senacie PW. Parlament
obraduje na najważniejsze dla studentów PW tematy, tworzy i opiniuje akty prawne oraz uchwala budżet
Samorządu Studentów.

Komisje programowe SSPW
Komisje Programowe zajmują się szczegółowymi sprawami. W ich skład wchodzą przedstawiciele:






Wydziałowych Rad Samorządu i Rad Samorządu innych jednostek
Organizacji studenckich
Kół naukowych
Rad Mieszkańców
Rady Kół Naukowych
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Skład i liczba członków poszczególnych komisji jest różna. Komisjom przewodniczą osoby wybrane przez
Parlament Studentów PW.
Komisja Socjalna
Zajmuje się sprawami dotyczącymi zasad przyznawania pomocy materialnej oraz podziałem środków
Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów. Komisja opiniuje akty prawne wydawane przez Uczelnię,
które dotyczą spraw socjalnych studentów. Dodatkowo ustala ogólnouczelniane zasady przyznawania
i wysokości świadczeń pomocy materialnej oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi opieki zdrowotnej dla
studentów. Komisja Socjalna wybiera przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Komisja Dydaktyczna
Komisja Dydaktyczna jako organ Samorządu Studentów zajmuje się zagadnieniami związanymi
z funkcjonowaniem procesu dydaktycznego w Politechnice Warszawskiej, opiniuje zmiany w przepisach
dotyczących kształcenia. Komisja wspiera aktywność naukową i dydaktyczną studentów. Członkowie
Komisji Dydaktycznej zaangażowani są w projekty, które dostarczą wielu pomocnych informacji
niezbędnych na studiach. Komisja corocznie wydaje poradniki dla studentów, aby zapewnić studentom
garść najpotrzebniejszych informacji związanych ze studiowaniem. Poza promocją ankietyzacji zajęć wśród
studentów, Komisja podejmuje, poprzez plebiscyt „Złota Kreda”, działania mające na celu nagrodzenie
najlepszych nauczycieli akademickich.
Rada Kół Naukowych jako organ pomocniczy Komisji Dydaktycznej zajmuje się działalnością Kół Naukowych.
Zajrzyj na stronę Komisji Dydaktycznej, aby dowiedzieć się więcej o jej projektach, ale również by znaleźć
wskazówki, jak radzić sobie ze studiami, by wiązały się z nimi tylko miłe wspomnienia.
Więcej na: www.kd.sspw.pl
Komisja Finansowo-Gospodarcza
Zajmuje się sprawami dotyczącymi przygotowania podziału środków budżetowych przyznanych na
działalność studentów PW. Dodatkowo Komisja zajmuje się sprawami dotyczącymi opiniowania aktów
prawnych władz Uczelni związanych z jej działalnością finansową, ustalania zasad wykorzystania
pomieszczeń przyznanym poszczególnym jednostkom Samorządu Studentów. Wszystkie sprawy dotyczące
sprzętu Samorządu Studentów wchodzą również w zakres działania Komisji Finansowo-Gospodarczej.
Komisja Zagraniczna
Zajmuje się sprawami dotyczącymi wspierania wymian studenckich i innych międzynarodowych inicjatyw
oraz współpracą z jednostkami PW działającymi w tym zakresie. Komisja ma za zadanie informować
studentów o wymianach zagranicznych, jak również udostępniać informacje o: stypendiach, stażach
i edukacyjnych programach międzynarodowych. Dodatkowo opiniuje akty prawne wydawane przez władze
Uczelni będące w zakresie działalności Komisji.
Komisja Kultury
Komisję Kultury tworzy grupa ludzi, których głównym zadaniem jest szerzenie kultury (we wszystkich jej
postaciach) wśród studentów Politechniki Warszawskiej. Przede wszystkim staramy się przybliżyć
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studentom PW kulturę wyższą, organizując grupowe wyjścia do teatru, opery, na balet, koncerty muzyki
klasycznej, jazzowej, bluesowej itp. Organizujemy też tradycyjne, wydziałowe imprezy integracyjne oraz
najważniejsze święto studenckie - Juwenalia Politechniki Warszawskiej. Współpracujemy z jednostkami
zewnętrznymi, które zajmują się działalnością kulturalną oraz z klubami studenckimi PW. Dbamy ponadto
o promocję kultury studenckiej i wspieramy młodych artystów - studentów.
Komisja Sportu i Turystyki
Jedną z komisji projektowych Samorządu Studentów PW jest Komisja Sportu i Turystyki. Do głównych
projektów komisji należą: Juwenalia na Sportowo, Puchar PW, Zerówka Centralna, Regaty o Puchar rektora
PW, Ślizgawka Studencka oraz Wyjazdy Ekstremalne. Oprócz tego, członkowie komisji opiniują możliwość
wykorzystania sprzętu należącego do Samorządu Studentów oraz jakość kształcenia zajęć wychowania
fizycznego. Komisja sprawuję nadzór nad Kolibą – Studenckim Schroniskiem PW w Bieszczadach, gdzie
każdy student PW ma 50% zniżki na każdy nocleg. Członkowie Komisji organizują wiele wydziałowych i
ogólnouczelnianych wyjazdów.
Masz pomysł na wyjazd lub projekt?
dofinansujemy.

Przedstaw go nam (ksit@samorzad.pw.edu.pl), a my go

Komisja Domów Studenckich
Zajmuje się sprawami dotyczącymi zamieszkania na terenie domów studenckich oraz sprawami związanymi
z gospodarowaniem budynkami. Komisja uchwala wysokość opłat za miejsca w domach studenckich.
Ponadto zarządza bazą domów studenckich, kontroluje Fundusz Pomocy Materialnej Studentów
i Doktorantów w zakresie wydatków i przychodów Domów Studenckich, przygotowuje plany remontów
i podziału środków na poszczególne remonty Domów Studenckich. Komisja Domów Studenckich opiniuje
również akty prawne wydawane przez władze Uczelni dotyczące zakresu jej działania. Komisja nadzoruje
także pracę wszystkich Rad Mieszkańców.
Komisja Informacji i Promocji
Komisja Informacji i Promocji odpowiada za systematyczną wymianę informacji, nie tylko w ramach
Samorządu Studentów, ale także z Władzami i studentami Uczelni. W swoich założeniach Komisja zajmuje
się budowaniem wizerunku Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz rozpowszechnianiem
informacji o projektach za pomocą wszelkiego rodzaju kanałów informacyjnych. Komisja zajmuje się
funkcjonowaniem internetowych list informacyjnych, mediami studenckimi oraz zewnętrznymi
patronatami medialnymi. W kręgu zainteresowań Komisji jest także pozyskiwanie środków zewnętrznych
na działalność studencką, wprowadzanie w realia Samorządu nowych działaczy oraz kontakty z jednostkami
Politechniki Warszawskiej odpowiedzialnymi za szeroko rozumianą informację i promocję. Wszelkie pytania
odnośnie funkcjonowania i promowania projektów prosimy kierować pod adres: kip@samorzad.pw.edu.pl
Komisja Kwaterunkowa
Komisja Kwaterunkowa zajmuje się przyznawaniem miejsc w Domach Studenckich. W swojej dyspozycji ma
ok. 5000 miejsc w 11 akademikach Politechniki Warszawskiej.
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Komisja Regulaminowa
W skład Komisji Regulaminowej Parlament Studentów PW powołuje pięć osób, które nie są członkami ani
Wydziałowych Rad Samorządu Studentów, ani Rad Mieszkańców. W gremium tym zasiadają zazwyczaj
"emerytowani" Senatorowie Studenccy, którzy kończą studia.

Koła naukowe
Zastanawiasz się nad tym, jak pokierować swoją studencką karierą? Szukasz przestrzeni do realizacji swoich
pomysłów? Chcesz uczyć się w praktyce, w przyjaznych warunkach? Nie jesteś sam! Studenci PW, którzy
chcą aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności, zrzeszeni są w ponad 100 Kołach Naukowych. Działają na
każdym wydziale i w każdej dziedzinie, dzięki czemu łatwo ich znaleźć. Dołącz do nich!
Członkostwo w Kole Naukowym da Ci masę korzyści: zyskasz szansę by zmierzyć się z prawdziwymi
problemami naukowymi i technicznymi, poznasz ludzi podobnych siebie, którzy pomogą Ci w realizacji
Twoich pomysłów, nauczysz się jak pracować w zespole (a być może również jak nim zarządzać), weźmiesz
też udział w licznych eventach na uczelni i poza nią. Dla wielu jest to doświadczenie o wiele cenniejsze niż
to nabywane w ramach programu studiów.
Wspólnym forum działania wszystkich Kół jest Rada Kół Naukowych. Reprezentuje ona Koła w kontaktach
z władzami i administracją uczelni oraz na zewnątrz niej. RKN jest również odpowiedzialna za organizację
przedsięwzięć, dzięki którym działalność Kół może jeszcze lepiej się rozwijać i zyskiwać na popularności (Pula
na Projekty, targi i pikniki).
Najlepszą okazją do zapoznania się z Kołami Naukowymi i wszelkiego rodzaju organizacjami studenckimi,
takimi jak media, stowarzyszenia czy kluby, są Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”. Co
roku odbywają się one w Gmachu Głównym Politechniki i bogatą ofertą stoisk przyciągają studentów jak
również uczniów czy innych odwiedzających.
W tym roku KONIK zawita na Dużą Aulę w dniach 22- 23 października. Do zobaczenia!
Jeśli chciałbyś zapoznać się z działalnością kół naukowych zajrzyj na stronę rkn.sspw.pl

AZS Politechnika Warszawska
Trenujesz profesjonalnie jakąś dyscyplinę sportową? Akademicki Związek Sportowy jest właśnie dla Ciebie!
Akademicki Związek Sportowy jest Klubem, który prowadzi sekcje wielu dyscyplin sportu, pozwalając
studentom rozwijać swoje umiejętności i reprezentować barwy swojej Uczelni w zawodach sportowych.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie, pod adresem: www.swfis.pw.edu.pl.
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Biuro karier
Biuro Karier to recepta na Twój sukces! Na naszym portalu www.bk.pw.edu.pl czekają na Ciebie atrakcyjne
oferty pracy, praktyk, staży w Polsce i za granicą. Możesz też dodać swoje CV do bazy kandydatów, by
potencjalny pracodawca mógł się z Tobą bezpośrednio skontaktować.
W ramach warsztatów z umiejętności miękkich możesz rozwijać, min. swoją komunikatywność,
autoprezentację, zdolności negocjacyjne czy poznać strategie radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo
staniesz „oko w oko” z potencjalnym pracodawcą, uczestnicząc w prezentacjach firm (cykl „Spotkanie
z Pracodawcą”), a także w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez ekspertów z działu
HR z danej firmy.
Dzięki BK masz możliwość odbycia konsultacji – rozmowy doradczej. Uzyskasz pomoc w sporządzeniu
dokumentów aplikacyjnych, przygotujesz się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, poznasz własne
predyspozycje zawodowe. Jednym słowem świadomie zaplanujesz karierę, a sukces stanie się w zasięgu
Twojej ręki!
W BK uzyskasz także informacje o realiach rynku pracy, możliwościach i formach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Dowiesz się także od czego rozpocząć i gdzie znaleźć fundusze na własną działalność.
Znajdziesz tutaj bezpłatnie publikacje i przewodniki. W ramach realizacji projektu „Program Rozwoju
Politechniki Warszawskiej” będziesz miał okazję wziąć udział w warsztatach, skonsultować dokumenty
aplikacyjne w języku angielskim, spotkać się z prawnikiem, a także wziąć udział w testach psychologicznych.
Nie pukaj, wchodź śmiało! Czekam właśnie na Ciebie w pokoju nr 148 w Gmachu Głównym PW.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.bk.pw.edu.pl
Znajdziecie nas na Facebook’u: www.facebook.com/Biuro.Karier.PW

Organizacje i stowarzyszenie studenckie
W tak dużej uczelni, jak Politechnika Warszawska, istnieją doskonałe warunki do działania organizacji
studenckich. Większość z nich ma siedziby w Gmachu Głównym lub w Centrum Ruchu Studenckiego w DS
Riviera. Każda organizacja charakteryzuje się odmienną specyfiką działania i określonym obszarem swej
działalności.
Jeśli chciałbyś uczestniczyć w realizacji ciekawego wydarzenia z życia kulturalnego studentów, czy też wziąć
udział w organizowaniu wyjazdu turystycznego, konferencji zagranicznej lub doświadczyć skoków
adrenaliny na zorganizowanym przez Ciebie wyjeździe sportowym, zgłoś się do odpowiedniej organizacji.
Działalność w organizacjach studenckich to świetna zabawa.
Organizując obozy, targi, czy bale można nauczyć się pracy w grupie, poznać ciekawe koncepcje
i niecodzienne pomysły.
Poniżej przedstawiamy kilka organizacji i stowarzyszeń działających w PW.
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ASK Soli Deo
ASK Soli Deo jest organizacją, która zrzesza ludzi młodych, starających się żyć blisko Boga. Ludzi, którzy nie
zniechęcając się niepowodzeniami, wciąż poszukują odpowiedzi na nurtujące, a czasem trudne pytania.
Dzięki temu rozwijają oni własną osobowość i lepiej poznają Stwórcę. Jeśli szukasz w życiu dobra, chcesz
swoim działaniem i postawą dać świadectwo wiary, oznacza to, iż także Twoim celem jest stawanie się "solą
ziemi i światłem świata".
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Soli Deo oraz o tym, co aktualnie robią - zajrzyj na stronę
internetową www.solideo.pl lub napisz maila hr@solideo.pl

BEST
Cel tej organizacji to wykształcenie nowej generacji euroinżynierów. Pomaga ona studentom
w poszukiwaniu praktyk i pracy. Główny projekt to organizacja sezonowo cyklu kursów naukowych
w jednym z 60 miast Europy.
Zajrzyj na: www.new.best.warszawa.pl

ESTIEM
Zrzesza ciekawych świata i aktywnych studentów uczelni technicznych i menadżerskich. Tworzy pomosty
między studentami i firmami a także daje możliwość wyjazdu zagranicznego.
Więcej na www.estiem.pw.edu.pl

IAESTE
Główny cel, to realizacja międzynarodowego programu wymiany praktyk zawodowych dla studentów
uczelni technicznych. www.pwa.iaeste.pl

NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów - ogólnopolska organizacją skupiającą ludzi młodych, energicznych,
pełnych pasji i entuzjazmu. Ludzi aktywnych, obdarzonych twórczym potencjałem i wewnętrzną motywacją
do realizowania postawionych sobie wyzwań. NZS to jedna z najprężniej działających organizacji w naszej
Uczelni. Wśród organizowanych przez NZS projektów można wymienić m.in.: Grudniowy Akademicki
Przegląd Artystyczny, Studencki Nobel, Drogowskazy Kariery, Ligę Kartingową Politechniki Warszawskiej,
Wampiriadę, Studenckie Wyjazdy i wiele innych. Dołącz do największej organizacji studenckiej w Polsce!
Zajrzyj na: www.nzspw.pl
Więcej informacji o organizacjach i stowarzyszeniach znajdziesz na stronie:
polibuda.info/organizacje-studenckie
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Media studenckie
W Politechnice Warszawskiej działa aż pięć głównych grup medialnych. Miesięcznik kulturalny, portal
internetowy, radio, klub filmowo-fotograficzny i telewizja – to media tworzone przez studentów dla
studentów. Możesz tworzyć je również Ty!

KFF Focus
Klub Filmowo - Fotograficzny "Focus" to grupa tworzona przez ambitnych, otwartych, zabawnych
i szalonych miłośników fotografii, którzy na świat patrzą przez obiektyw.
Są zawsze tam, gdzie coś się dzieje, dbając o to by studenckie chwile były jeszcze bardziej niezapomniane.
Jeśli tak jak Oni nie potrafisz rozstać się z aparatem, Twoja głowa pęka od szalonych pomysłów, a komputer
pęka od zdjęć, które pragniesz pokazać światu przyłącz się do nich. Rozwijaj swoje umiejętności, korzystaj
z profesjonalnego sprzętu, uczestnicz w szkoleniach, plenerach i imprezach, a przy tym spełnij się jako
specjalista od PR i HR, uczestnicząc w życiu Klubu.
Zajrzyj na klubfocus.pl

polibuda.info
Portal Polibuda.info działa już od ponad siedmiu lat i od początku jest tworzony przez studentów - dla
studentów. Właśnie dlatego znajdziesz tutaj zawsze aktualne informacje z życia studenckiego. Zapowiedzi
wydarzeń, recenzje filmów, relacje z koncertów – to wszystko w dziale Kultura. Mamy także coś dla
wielbicieli aktywnego spędzania czasu wolnego, czyli Sport i Turystyka. Dzięki naszej interaktywnej mapie
i Przewodnikowi Warszawskiemu poznasz najciekawsze miejsca w stolicy, a w dziale Foto obejrzysz zdjęcia
z najlepszych imprez. Ponadto konkursy, nagrody i dużo, dużo więcej.
Spotkajmy się na Polibuda.info!

Radio Aktywne
Radio Aktywne jest internetowym radiem studentów Politechniki Warszawskiej i pierwszym akademickim
radiem w Warszawie. Zależy im, aby:




Dbać o swoich słuchaczy: rozdają bilety na koncerty, do teatru i inne ciekawe wydarzenia.
Łapać muzyków za język, a słuchaczy za uszy: zapraszają do studia gości i robią wywiady.
Miksować nie tylko muzykę.

Są zgraną grupą wielu osobowości o różnych gustach muzycznych i zainteresowaniach. Istnieje tam szereg
różnorodnych audycji autorskich, więc każdy słuchacz znajdzie coś dla siebie. Ty również możesz do nich
dołączyć.
Więcej informacji na radioaktywne.pl
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TVPW
Studencka Telewizja Internetowa TVPW to jedna z najprężniej działających w Politechnice Warszawskiej
organizacji studenckich. Członkiem TVPW może zostać każdy student – niekoniecznie posiadający indeks
Politechniki Warszawskiej. Członkowie TVPW z pasją tworzą reportaże o wydarzeniach kulturalnych,
naukowych i sportowych odbywających się na terenie Warszawy i nie tylko.
Ze swoją kamerą odwiedzili już wiele ciekawych miejsc. Zapewne nie raz uczestnicząc w imprezach na
Uczelni będziesz miał okazję spotkać ekipę TVPW przygotowującą relację z wydarzenia. Efekty pracy
montażystów, operatorów, reporterów oraz innych osób dbających o funkcjonowanie TVPW na co dzień
możesz oglądać na stronie internetowej tvpw.pl
TVPW. Kręcimy studentów!

Po godzinach
Jesteś studentem i nie wiesz, co zrobić w wolnych chwilach? Możliwości masz wiele.
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej dba o rozwój kulturalny oraz rozrywkę studentów. Mamy
nadzieję, że Ty, będąc członkiem tego Samorządu, pomożesz nam w organizacji projektów. W skali roku
organizujemy wiele imprez, które wpisały się w życie kulturalne całej warszawskiej społeczności
akademickiej. Są to między innymi: Juwenalia na Stadionie Syrenki, Akademikalia, czyli juwenalia w Domach
Studenckich, pikniki wydziałowe, otrzęsiny, bale połowinkowe, wybory Miss i Mistera, grille integracyjne,
imprezy tematyczne i wiele innych.

Teatr
Miłośnicy teatru na pewno ucieszą się z Portalu Kulturalnego Studentów Politechniki WarszawskiejTeatrowo, który prezentuje informacje o teatrach i kinach, z którymi Samorząd Studentów współpracuje.
Co za tym idzie? Darmowe bilety do wygrania w konkursach oraz promocyjne ceny za okazaniem legitymacji
studenckiej! Gdzie? Kiedy? Sprawdź koniecznie na: www.teatrowo.sspw.pl.
Dodatkowo Komisja Kultury poprzez akcję „Student w teatrze” dofinansowuje nawet do 50% bilety na
wyjścia grupowe, które organizują Wasi koledzy z Wydziałowych Rad Samorządu. Jest ich ok. 80 rocznie!
Informacji o aktualnych wyjściach szukaj na www.polibuda.info/teatr oraz na stronie Samorządu Studentów
w zakładce Komisji Kultury w Kalendarzu Wydarzeń Kulturalnych.

Muzyka
Osoby o wymagających gustach muzycznych będą z pewnością zainteresowane cyklem „Wielka Muzyka
w Małej Auli”. Koncerty odbywają się co kilka miesięcy w Małej Auli Gmachu Głównego PW, a w repertuarze
można znaleźć m.in. utwory muzyki klasycznej i musicale. W ramach cyklu prezentują się jednostki
artystyczne Politechniki oraz zapraszani goście. Raz do roku w Dużej Auli odbywa się szczególny,
widowiskowy koncert.
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Oczywiście w ciągu roku odbywają się nie tylko wyżej wymienione koncerty. Muzyka bluesowa, jazzowa,
rockowa, szanty czy poezja śpiewana również ma wielu odbiorców w PW. Dla nich każdego roku mamy
wiele ciekawych propozycji.

Rozwijaj swoje umiejętności
W Politechnice Warszawskiej możesz również rozwijać swoje umiejętności artystyczne. Chcesz śpiewać
w chórze, stać się aktorem teatralnym, a może zatańczyć? Grasz na jakimś instrumencie i marzy Ci się granie
w prawdziwej orkiestrze muzyki rozrywkowej?

Chór Politechniki Warszawskiej
Pod hasłem "Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej" kryje się zespół młodych ludzi pełnych
zamiłowania do muzyki poważniej i niepoważnej, pełnych zapału do wyrażania się poprzez śpiew, ale przede
wszystkim pragnących przeżyć wielką przygodę artystyczną. Chór PW to miejsce spotkań wielu bardzo
interesujących ludzi, nawiązywania przyjaźni, wspólnych występów i wyjazdów. Kto tam trafi, nieuchronnie
poddaje się niemal rodzinnej atmosferze jaka panuje w sercach chórzystów i kadry oraz w murach siedziby
w "Pałacyku Rektorskim PW".
Chór to także sposobność zgłębiania całego bogactwa muzyki: poszerzania wiedzy z zakresu teorii muzyki,
umiejętności emisji głosu i wrażliwości muzycznej. Ostatecznie Chór PW to niewyczerpane źródło satysfakcji
z wspólnych koncertów, występów konkursowych i współpracy z muzykami najwyższej klasy.
www.chor.pw.edu.pl

Teatru Studentów PW
Teatr PW powstał w 2005 roku jako Koło Naukowe Miłośników Teatru. W 2008 roku stał się pełnoprawną
jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej. Od tego czasu wystawił mnóstwo spektakli i wziął udział
w wielu festiwalach teatralnych. Każdego roku w maju Teatr PW organizuje akcję „Dni Teatru Politechniki”,
podczas której w ciągu kilku dni prezentuje wszystkie aktualnie grane spektakle. W repertuarze znajdują się
między innymi: „Śmierć” Woody’ego Allena, „Oświadczyny” Antoniego Czechowa, „Poskromienie złośnicy”
i „Sen Nocy Letniej” Wiliama Shakespeare'a. Opiekunem grupy i reżyserem spektakli jest Grzegorz
Sierzputowski, absolwent Akademii Teatralnej, aktor filmowy i teatralny.
www.teatr.pw.edu.pl

Zespołu Pieśni i Tańca PW
Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej powstał w 1951 roku. Od początku istnienia członkom
Zespołu towarzyszy zapał w poznawaniu i rozpowszechnianiu polskiego folkloru oraz wytrwałość
w podnoszeniu swoich artystycznych umiejętności. W skład ZPiT wchodzą rozśpiewani i roztańczeni
studenci Politechniki Warszawskiej i innych stołecznych uczelni, pod opieką profesjonalnej kadry. Pełni
zaangażowania, świeżości i uśmiechu przez dziesiątki lat istnienia Zespołu podbili serca milionów widzów
Warszawy, małych i dużych miast Polski oraz niemal całego świata.
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Jednym z najważniejszych osiągnięć Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej jest jednak fakt,
że każdego roku przyciąga on w swe szeregi dziesiątki młodych ludzi, których rozkochuje w polskich
tradycjach i piękniej rodzimej kulturze. Członkowie Zespołu odwdzięczają się natomiast swoimi
zdolnościami, czasem, młodością i entuzjazmem
www.zpitpw.pl

Orkiestra Rozrywkowa “The Engineers Band”
W październiku 2005 roku grupa przyjaciół postanowiła wyjść naprzeciw swoim muzycznym pasjom.
Tak powstał pomysł stworzenia zespołu, który umożliwiałby wejście w szeroki świat muzyki rozrywkowej.
Pomysł przedstawiono ówczesnemu Rektorowi ds. Studenckich prof. nzw. dr hab. inż. Andrzejowi
Jakubiakowi, który od tej pory objął grupę osobistym mecenatem. Po tych wydarzeniach, do zespołu dość
szybko dołączyły nowe osoby. Poczucie związku z Politechniką Warszawską oraz duży udział studentów z tej
uczelni w składzie zespołu zaowocowały nazwą grupy. The Engineers Band to jednak nie tylko inżynierowie.
Zespół jednoczy w sobie studentów i absolwentów niemal wszystkich warszawskich uczelni.
Jednym z największych atutów zespołu jest wielka radość, zapał i serce do grania. Dzięki temu koncerty
The Engineers Band emanują ogromną dawką pozytywnej energii przekazywanej przez muzykę, przy której
można naprawdę cudownie zrelaksować się i wybawić. Najbliższy koncert The Engineers Band pt. „Music
Under Construction” odbędzie się 14 października w Klubie Stodoła.
www.engineersband.pl

COŚ – Centralne Otrzęsiny Świeżaków
COŚ, czyli Centralne Otrzęsiny Świeżaków, to wydarzenie, którego żaden Student PW nie może przegapić.
W tym roku 26 października w Klubie Stodoła odbędzie się najważniejsza impreza, gdzie każdy
pierwszoroczny Student PW będzie miał okazję przejść tor otrzęsinowy i stać się pełnoprawnym członkiem
naszej społeczności akademickiej. Oprócz tego na scenie wystąpią Poparzeni Kawą Trzy, a przez cały czas
na miejscu czekać będzie wiele atrakcji.

Wybory Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej
Stało się już tradycją, że rok rocznie w listopadzie, w ramach Święta Politechniki Warszawskiej, wybieramy
Najpiękniejszą Studentkę i Najprzystojniejszego Studenta PW. Przez cały październik odbywają się
eliminacje na poziomie wydziałowym, które często organizowane są wraz z otrzęsinami. Zgłoszenia do
konkursu przyjmowane są przez Wydziałowe Rady Samorządów na początku miesiąca.
Laureaci biorą udział w Finałowej Gali Wyborów M&M, która w tym roku odbędzie się 15 listopada
o godzinie 18:00 w Gmachu Głównym PW.
Aby przybliżyć Wam ten projekt wysyłamy link do relacji zeszłorocznej edycji: www.tvpw.pl/videos/858

Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny
GAPA to wyjątkowy przegląd studenckiej twórczości obejmujący różne dziedziny sztuki. Młodzi artyści
prezentują się najczęściej w następujących kategoriach: teatr, fotografia, taniec, muzyka (hip-hop, rock),
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poezja mówiona i śpiewana oraz film. Każda z dziedzin prezentowana jest innego dnia w różnych miejscach
Warszawy.
Przegląd organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów PW oraz Komisję Kultury. Celem GAPY
jest promocja młodych artystów, których wśród studentów nie brakuje. Jest to projekt także dla Ciebie!
Dzięki niemu masz szansę zaprezentowania się przed ekspertami, wysłuchania ich opinii , a także masz
możliwość nawiązania owocnej współpracy na arenie polskich artystów. Poza tym możesz poznać osoby
mające podobne zainteresowania, z którymi będziesz mógł podzielić się doświadczeniami.
www.nzspw.pl/gapa

Juwenalia Politechniki Warszawskiej
Obecnie cały maj i początek czerwca to dla wielu z nas najlepszy okres roku akademickiego! Żaden miesiąc
nie obfituje w tak wiele wydarzeń kulturalno-sportowych skierowanych właśnie do nas- studentów!
Imprezy organizują wszystkie warszawskie uczelnie, wydziały, domy studenckie oraz dzielnice Warszawy.
Samorząd Studentów PW organizuje jedną z największych imprez juwenaliowych w Warszawie: Juwenalia
na Stadionie Syrenki. Nasze studenckie święto to dwa dni koncertów plenerowych, na których występują
największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Poza muzyką na Syrence pojawiają się dodatkowe atrakcje,
konkursy oraz gadżety juwenaliowe z Magnesem Jackiem.
Najbliższa edycja odbędzie się już 15 i 16 maja 2015 r.
www.juwenalia.pw

Nasze Kluby Studenckie
Stodoła
Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła” to największy klub studencki w Warszawie.
Historia tego miejsca sięga 1956 roku! Obecnie w klubie odbywają się głównie koncerty najbardziej znanych
wykonawców polskich i zagranicznych. Ponadto Samorząd organizuje w Stodole centralne imprezy
studenckie.
www.stodola.pl

Remont
Klub mieści się w DS Riviera i posiada 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 1000 m2 . W klubie
odbywają się głównie dyskoteki z muzyką klubową, ale nie tylko. Często organizowane są koncerty polskich
zespołów, przeglądy młodych kapel oraz wieczory karaoke. Poza tym Samorząd organizuje tam wiele imprez
dla Studentów PW m. in. otrzęsiny wydziałowe. Każdy znajdzie więc coś dla siebie.
www.remont.klub.waw.pl
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Amplitron
Kameralny klub Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - idealny, żeby odpocząć po wykładach,
spotkać się ze znajomymi, albo przeczekać okienko w planie. Celem Klubu jest organizowanie imprez
kulturalnych kierowanych przede wszystkim do studentów wydziału EiTI. W Amplitronie odbywają się Dni
Kultury, turnieje bilarda, gier planszowych, jam session, koncerty i wiele innych. Amplitron zajmuje się
ponadto zapewnianiem nagłośnienia imprez.
www.amp.pw.edu.pl

Klub Akademicki Wydziału Architektury PW „Stan Surowy”
Klub prowadzony jest aktualnie przez studentów Wydziału. Organizowane są w nim tradycyjne, przebierane
imprezy organizowane przez WRS Architektury, koncerty, występy Teatru PW, spotkania, projekcje filmów
i wiele innych ciekawych wydarzeń.
www.arch.pw.edu.pl/samorzad

Przestrzeganie zasad społeczności akademickiej
Polskie prawo gwarantuje uczelniom dużą niezależność. Ma to wielkie znaczenie dla rozwoju własnych
poglądów oraz wolności badań naukowych. Warto wiedzieć, że w myśl ustawy o szkolnictwie wyższym
policja, straż miejska i inne służby porządkowe mogą wkroczyć na teren Uczelni (w tym także na teren
Domów Studenckich) tylko za zgodą Rektora lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia
ludzkiego. Na terenie Politechniki Warszawskiej obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa
spoczywa na Straży Akademickiej PW.

W sytuacjach zagrożenia dzwoń:
0-22 234 66 66

Niezależność, jaką posiadamy jest na pewno nobilitacją, ale też obliguje nas do zachowywania przepisów
porządkowych obowiązujących w Uczelni. Będąc członkami społeczności akademickiej, mamy obowiązek
utrzymywać wysokie standardy etyczne, będące częścią wizerunku naszej Uczelni i jej absolwentów. Sprawy
naruszenia obowiązujących przepisów są rozpatrywane przez odpowiednie Komisje Dyscyplinarne.
Regulamin studiów przewiduje następujące kary:






upomnienie,
nagana,
nagana z ostrzeżeniem,
zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
wydalenie z Uczelni.
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Parkingi
Studenci PW dojeżdżający na uczelnię samochodami lub motocyklami mają możliwość wykupienia
przepustki uprawniającej do korzystania z parkingu. Przewidziane jest dla studentów dziennych 65, a dla
studentów zaocznych 180 przepustek na miejsca parkingowe na Terenie Głównym BIS, tzn. między
gmachami Wydziałów EiTI i Inżynierii Lądowej.
Studenci mogą korzystać z parkingów od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7-22.
Możliwość korzystania z Terenu BIS dotyczy tylko studentów wydziałów znajdujących się w bezpośredniej
bliskości Placu Politechniki.
Aby ubiegać się o przydzielenie przepustki na okres zimowy, należy:








wejść na adres: www.semp.sspw.pl, system elektronicznej rejestracji, który wspomoże Cię
w załatwieniu wszystkich formalności,
zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o miejsce parkingowe” oraz „Ogólnymi warunkami
korzystania z miejsc parkingowych na terenach wewnętrznych Politechniki Warszawskiej”
wypełnić odpowiedni formularz,
załączyć do podania wszystkie załączniki wymienione w “Zasadach ubiegania się o miejsce
parkingowe”, jeżeli składałeś w poprzednich latach załączniki i nic się nie zmieniły nie musisz ich
składać ponownie - wystarczy że w podaniu dopiszesz że składałeś załączniki w poprzedniej akcji,
podpisać wydrukowane podanie,
złożyć podanie w Wydziałowej Radzie Samorządu EiTI ( pok 46A Gmach EiTI ) lub Biurze Samorządu
Studentów w wyznaczonym terminie podanym na stronach SEMP.

Lista osób, którym zostaną przydzielone miejsca parkingowe, będzie dostępna na stronie SEMP-u. Karty
parkingowe wykupuje się w Biurze Straży Akademickiej (Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska
21/25 (wejście od strony szpitala))

Aby otrzymać przepustkę, należy jeszcze uiścić opłatę za korzystanie z miejsca parkingowego.
W roku 2014/2015 wyniosą one:
1.

Dla studiów dziennych:




2.

170 zł – za okres zimowy
130 zł – za okres letni
100 zł – za okres wakacyjny
Dla studiów wieczorowych:





90 zł – za okres zimowy
50 zł – za okres letni
100 zł – za okres wakacyjny
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3.

Dla studiów zaocznych:




50 zł – za okres zimowy
50 zł – za okres letni
100 zł – za okres wakacyjny

Istnieje również możliwość wjazdu w ciągu tygodnia na parking BIS bez przepustek za opłatą:



3 zł za 1h, od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 22
1 zł za 1h, w soboty i niedziele

jednak wyłącznie jeśli na parkingu są jeszcze wolne miejsca.
Dokładne informacje o terminach składania podań i przydzielaniu przepustek będą umieszczane
na stronach SEMP.
Studenci mają możliwość pozostawienia roweru na terenie PW. Odpowiednie miejsce znajduje się przy
budce Straży Akademickiej przy wjeździe na teren centralny PW od ul. Noakowskiego. Jest tam
25 miejsc odpłatnych, więc siłą rzeczy obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Przy budynkach
niektórych wydziałów są wyznaczone miejsca, w których można zostawić swój rower. Najlepiej dowiedzieć
się u portiera, gdzie jest takie miejsce.

Rady starszych studentów
W Politechnice czeka Cię nauka, nauka i jeszcze raz… A tak na poważnie, to życie studenckie nie polega tylko
na wkuwaniu. Staraj się studiować tak, aby zapamiętać ten czas do końca życia i wspominać go z łezką
w oku. Aby ułatwić Ci start w nowej rzeczywistości Uczelni, podajemy kilka dobrych rad od Twoich starszych
kolegów. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich okaże się przydatna.

Bądź aktywny…
...to się zawsze opłaca. Wszelkie formy aktywności w organizacjach, kołach naukowych, a także udział
w konkursach i festynach to nie tylko praca, ale przede wszystkim świetna zabawa... Biorąc w nich udział
nic nie ryzykujesz, a możesz wiele zyskać. Nigdy się nie wahaj, czy brać udział w takich przedsięwzięciach!
Jest to doskonała okazja do rozwijania swoich zainteresowań, a dodatkowo świetny sposób na spotkanie
ciekawych ludzi.

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
Zgodnie z Regulaminem SSPW, „Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej”
(także Ty!). Ponad 33 000 fajnych, młodych ludzi naprawdę może wszystko! To nie żadna przesada. Nasi
studenci byli już w Chinach, na Grenlandii, jeżdżą w góry, nad morze, na żagle, organizują targi, konferencje,
szkolenia lub jeżdżą na nie do innych miast w Polsce, Europie i na świecie, robią przeglądy kultury
studenckiej, chodzą do kin, teatrów, opery i filharmonii, organizują koncerty muzyki poważnej
i rozrywkowej, organizują Juwenalia, mają własny portal internetowy, gazetę, tworzą własne radio
i telewizję...
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Uff! A to i tak nie wszystko. Warto wiedzieć, że w ostatnim roku akademickim odbyło się kilkaset (o ile nie
kilka tysięcy) wszelkich projektów zorganizowanych przez studentów naszej Uczelni. I każdy taki projekt
może liczyć na merytoryczne oraz finansowe wsparcie. To Wasi koledzy z Samorządu zajmują się
przydzielaniem tych środków, które pochodzą z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego. O szczegółach
dowiesz się od członków Wydziałowej Rady Samorządu, Rady Mieszkańców Domu Studenckiego oraz ze
strony www.sspw.pl

Uczelnia to nie szkoła – tu nic nie trzeba…
... można nawet nie studiować – dodają czasem kąśliwie niektórzy wykładowcy. Wbrew pozorom zdanie to
jest jak najbardziej prawdziwe. Na uczelni nic nie musisz – z takiego założenia wychodzi każda wyższa
uczelnia. To Tobie – nie Uczelni – ma zależeć na tym, by studia zakończyć pomyślnie. Nikt za Tobą nie będzie
chodzić i mówić Ci, co musisz zrobić . To Ty musisz wykazywać inicjatywę i dołożyć wszelkich starań, żeby
uzyskać odpowiednie zaliczenia w określonym miejscu i czasie. Poza tym to nie wykładowcy mają Cię czegoś
nauczyć, tylko Ty masz się czegoś nauczyć, a oni są po to, by Ci w tym pomóc i później ocenić. Być
wyrzuconym ze szkoły jest czymś potwornym, niekiedy nawet traumatycznym. Skreślenie z listy studentów
jest zwykłą czynnością administracyjną.
Tyle o wadach – zalet jest zdecydowanie więcej. Przede wszystkim to, że wiele rzeczy zależy teraz wyłącznie
od Ciebie. Inny stosunek jest nauczycieli akademickich do studentów, niż nauczycieli w szkole do uczniów.
Na studiach (zazwyczaj) spotkasz się z dużo większym szacunkiem – coraz rzadziej ktoś będzie zwracał się
do Ciebie po imieniu. Ponadto na uczelni można (a nawet powinno się!) mieć własne zdanie i jest ono
poważnie traktowane.
Kolejnym plusem jest sama organizacja studiów – jest ona bardziej elastyczna. Możesz zmienić porę zajęć,
salę, grupę dziekańską itp. lub przełożyć któreś spotkanie, jeśli będzie to wygodniejsze dla pozostałych
studentów i nie sprawi kłopotu nauczycielowi akademickiemu.
Ogólnie: uczelnia wyższa określa ramy funkcjonowania, a reszta zależy od osób, które w tych ramach
działają – również Ciebie. Wynieś z Politechniki to, co najlepsze i wzbogać ją swoją osobą.

Czytaj ogłoszenia
Informacja to podstawa! Od teraz nikt nie będzie przychodzić do grupy, żeby przeczytać ogłoszenie –
samemu trzeba zdobyć informację. Na Twoim Wydziale z pewnością znajduje się wiele różnych tablic
informacyjnych. Znajdziesz na nich informacje o sprawach związanych z przedmiotami, które realizujesz
(terminy i wyniki kolokwiów i egzaminów, przełożone terminy zaliczeń itd.). Ważne, aby być na bieżąco
zwłaszcza z informacjami zawartymi na tablicy znajdującej się w pobliżu Dziekanatu. Na początku semestru
na tablicy tej znajdziesz plan zajęć, a pod koniec – rozkład sesji egzaminacyjnej. Za przeoczenie treści
niektórych ogłoszeń czasami trzeba słono zapłacić, a nie stosując się do treści niektórych ogłoszeń można
nawet wylecieć ze studiów. Jeśli chcesz być na bieżąco z życiem swojego Wydziału – nie zapomnij regularnie
sprawdzać informacji zawartych w gablotce Samorządu. Odwiedzaj strony internetowe swojego Wydziału
i organu Samorządu. Warto też zapisać się do grupy mailingowej Twojego wydziału, aby otrzymywać
bieżące informacje. W celu zapisania się do grupy mailingowej należy wejść na stronę
listy.samorzad.pw.edu.pl i wybrać swój wydział.
55

Staraj się chodzić na zajęcia
Wcześniej wspomnieliśmy, że naprawdę warto pojawić się na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu.
Ale regularne uczestniczenie w zajęciach także przynosi ze sobą dużo korzyści. Uczestnicząc w zajęciach
i robiąc własne notatki skracasz czas, który trzeba będzie poświęcić na naukę przed zaliczeniami, czy
egzaminem. Z góry uprzedzamy, że odbijane notatki zwykle niewiele dają. Pomijając fakt, że tracisz kasę na
odbitki – nie będzie Ci się chciało ich przepisywać, a żeby je zrozumieć trzeba będzie kilka razy je przeczytać
tracąc czas.
Obowiązkowymi zajęciami są ćwiczenia, zajęcia projektowe, seminaria i laboratoria, ale czasami obecność
na wykładach jest warunkiem zdawania egzaminu w terminie zerowym.

Konsultacje
Każdy nauczyciel akademicki zobowiązany jest podać terminy, w których można udać się do niego
indywidualnie z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień. Na konsultacjach możesz m.in. pokazać
wstępną wersję sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego i spytać o to, co jest w nim źle lub czego brakuje.
W ten sposób oszczędzisz czas, który musiałbyś poświęcić na poprawę odrzuconego sprawka, a dodatkowo
możesz wyeliminować ewentualne błędy i dzięki temu dostać lepszą ocenę. Jeśli nauczyciel akademicki nie
pojawia się na konsultacjach należy niezwłocznie poinformować o tym Wydziałową Radę Samorządu.

Ucz się
Tak, wiemy – słyszysz to przez całe życie i masz już tego dosyć. Tylko teraz ma to inny wymiar. Dokonując
wyboru studiów, priorytetem powinny być zagadnienia, które Cię interesują, więc nie będziesz robić tego
z musu. Aby dobrze wykonywać swój przyszły zawód, musisz się go nauczyć. Im więcej wyniesiesz ze
studiów – tym lepszym będziesz fachowcem. Poza tym nie zapominaj, że stopnie, jakie otrzymujesz brane
są pod uwagę przy otrzymywaniu stypendium naukowego, przy wyjazdach na wymiany (zarówno krajowe
jak i międzynarodowe), a także liczą się do ostatecznej oceny ze studiów – Twój dyplom będzie zawierał
suplement z otrzymanymi ocenami – będzie miał do niego wgląd Twój przyszły pracodawca. Niskie oceny
w suplemencie (zwłaszcza z przedmiotów kierunkowych), będą przez niego rozumiane jako słabe
przykładanie się do obowiązków. Przez co praca może przejść Ci koło nosa…

Przodki Twoich przodków
Wbrew pozorom nie chodzi nam o Twoje drzewo genealogiczne. Czasem może się zdarzyć, że gdy
dostaniesz do wykonania projekt, nie będziesz mieć zielonego pojęcia jak się do niego zabrać. Wtedy
niezbędny okaże się przodek. Krótko mówiąc, jest to projekt z tego samego przedmiotu, który był
wykonywany przez Twoich starszych kolegów, na którym można się wzorować. W akademikach i w sieci
krążą wprost niezliczone zasoby przodków. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przepisać lub przerysować go
od deski do deski, ale o to, żeby złapać główną myśl, koncepcję, wpaść na pomysł jak zrobić to samemu
w zupełnie inny sposób.
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Praca
Każdemu studentowi przydają się dodatkowe oszczędności. Możliwości masz wiele: stróżowanie,
rozdawanie ulotek, rozładowywanie kontenerów ze sprzętem elektronicznym, remanenty
w supermarketach, obsługa infolinii, prowadzenie ankiet, sprzątanie biur, korepetycje a nawet dorywcza
praca w poznawanym zawodzie. Pamiętaj, że żadna praca nie hańbi, a daje nowe spojrzenie na świat,
dodaje wpis do CV i kolejne doświadczenia przydatne w przyszłości.
Pracy szukaj na wydziałowych tablicach ogłoszeń, w gazetach, Biurze Karier, na targach pracy. Przydatni są
często koledzy z akademika.
Jednak odradzamy podejmowania pracy na początkowych semestrach ponieważ bardzo często kończy się
to zawaleniem semestru, a nawet całych studiów.

Postaw na integrację
Spróbuj zżyć się z kolegami i koleżankami z grupy – uczyń ich swoimi przyjaciółmi. Nie musisz ich we
wszystkim popierać – zaakceptuj to, że mogą być inni i mieć własne zdanie.
Każda grupa dziekańska wybiera na początku studiów swojego Starostę. W skrócie jest to osoba, która jest
Waszym przedstawicielem podczas rozmów z nauczycielami akademickimi oraz dziekanatem. W niektórych
przypadkach może wchodzi bez kolejki do dziekanatu. Osoba ta zwykle ma dobry kontakt z WRS.

Baw się!
Tego wyjaśniać nie trzeba  Studiuj tak, aby nie żałować ani jednego dnia spędzonego na naszej Uczelni.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Sieć Wi-Fi
Na części wydziałów oraz w Gmachu Głównym jako student Politechniki Warszawskiej masz darmowy
dostęp do sieci Wi-Fi. Specjalnie dla studentów naszej Uczelni stworzona jest sieć pwwifi-students:
login: numer indeksu
hasło: PESEL + pierwsza litera imienia Mamy wielką literą

Darmowe oprogramowanie
Większość wydziałów oferuje także swoim studentom dostęp do darmowego oprogramowania różnych
firm, w tym także oprogramowanie Microsoft. Szczegółowych informacji dowiesz się od swoich starszych
kolegów lub od swojego WRS.
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Struktura Uczelni
Politechnika Warszawska





Wydziały
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Pl. Politechniki 1, pok. 207
00-661 Warszawa
tel.: 234 64 17
dziekanat@ans.pw.edu.pl
www.ans.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Krzysztof Urbaniak

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa
tel.: 234 55 50
info@arch.pw.edu.pl
www.arch.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. arch. Monika Neff

WYDZIAŁ CHEMICZNY
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel.: 234 73 72
dziekanat@ch.pw.edu.pl
www.ch.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Andrzej Królikowski
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WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa
tel.: 234 74 97
sekret@elka.pw.edu.pl
www.elka.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Zbigniew Gajo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Pl. Politechniki 1, pok. 130
00-661 Warszawa
tel.: 234 72 28
dziekanat@ee.pw.edu.pl
www.ee.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. zw. dr hab. inż. Lech Grzesiak
Prodziekan ds. Studenckich
doc. dr inż. Wojciech Urbański

WYDZIAŁ FIZYKI
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel.: 234 76 60
dziekanat@if.pw.edu.pl
www.if.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Jerzy Antonowicz

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Pl. Politechniki 1, pok. 128
00-661 Warszawa
tel.: 234 56 50 (I st. GiK)
234 56 51 (I st. GP)
dziekanat@gik.pw.edu.pl
www.gik.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Alina Maciejewska
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Andrzej Pachuta prof. PW
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WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
tel.: 234 63 10
dziekanat@ichip.pw.edu.pl
www.ichip.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Prodziekan ds. Studenckich
Dr inż. Andrzej Krasiński

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel.: 234 65 21
dziekanat@il.pw.edu.pl
www.il.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Magdalena Kruk

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
tel.: 849 99 35
wim@inmat.pw.edu.pl
www.inmat.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
tel.: 849 97 95
dziekanat@wip.pw.edu.pl
www.wip.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Dawid Myszka
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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
tel.: 234 74 25
dziekanat@is.pw.edu.pl
www.is.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Apoloniusz Kodura

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
ul. Koszykowa 75, pok. 207

00-661 Warszawa
tel.: 234 79 69
dziekanat@mini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt
Prodziekan ds. Studenckich
dr Tomasz Traczyk

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
tel.: 234 73 54
dziekanat@meil.pw.edu.pl
www.meil.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski

WYDZIAŁ MECHATRONIKI
ul. Św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
tel.: 234 85 79
dziekanat@mchtr.pw.edu.pl
www.mchtr.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Natalia Golnik
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Ksawery Szykiedans
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WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel.: 234 84 35
dzk@simr.pw.edu.pl
www.simr.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Artur Jankowiak

WYDZIAŁ TRANSPORTU
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel.: 234 73 64
dziekanat@it.pw.edu.pl
www.wt.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Anna Stelmach

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
tel.: 234 86 94
dziekanat@wz.pw.edu.pl
www.wz.pw.edu.pl
Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
Prodziekan ds. Studenckich
Dr inż. Jarosław Domański

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII W PŁOCKU
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock
tel.: (024) 262 21 54
dziekanatdz@pw.plock.pl
www.pw.plock.pl
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski
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KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W PŁOCKU
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock
tel.: (024) 262 90 08
knes@pw.plock.pl
www.knes.pw.plock.pl
Dyrektor Kolegium
dr hab. inż. Renata Walczak
Zestępca Dyrektora ds. Studenckich
dr Magdalena Kludacz

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Pl. Politechniki 1, pok. 417
00-661 Warszawa tel.: 234 73 52
sjo@sjo.pw.edu.pl
www.sjo.pw.edu.pl
Kierownik Studium
mgr Lucyna Skwarko

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa
tel.: 234 53 75
swfis@swfis.pw.edu.pl
swfis.pw.edu.pl
Kierownik Studium
mgr Jolanta Dolecka
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Organizacja roku akademickiego
Zgodnie z Regulaminem Studiów rok akademicki składa się z:





dwóch semestrów: zimowego i letniego – każdy po 15 tygodni zajęć dydaktycznych;
trzech sesji egzaminacyjnych wolnych od zajęć dydaktycznych: zimowej, letniej oraz jesiennej,
trwających nie krócej niż 2 tygodnie każda;
praktyk lub ćwiczeń terenowych, jeżeli przewiduje to ramowy plan studiów;
wakacji zimowych, wiosennych i letnich, trwających nie krócej niż 6 tygodni, w tym co najmniej
4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.

Harmonogram sesji zimowej i letniej powinien być podany do wiadomości nie później niż 4 tygodnie przed
jej rozpoczęciem, a harmonogram sesji jesiennej równocześnie z harmonogramem sesji letniej.
Aby ułatwić przygotowania studentom do egzaminu wyznacza się:




w sesji zimowej nie mniej niż dwa terminy dla każdego przedmiotu z semestru zimowego;
w sesji letniej nie mniej niż dwa terminy dla każdego przedmiotu z semestru letniego;
w sesji jesiennej po jednym terminie dla każdego przedmiotu semestru zimowego i letniego, oprócz
wydziałów na których przedmioty obowiązkowe są powtarzane w obu semestrach roku
akademickiego – w takim przypadku wyznacza się nie mniej niż jeden termin dla każdego
przedmiotu prowadzonego w semestrze letnim.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej jest ustalany przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady
Samorządu.
W ciągu roku akademickiego możesz spotkać się z takimi terminami, jak godziny lub dni rektorskie, a także
dziekańskie, czyli czas wolny od zajęć dydaktycznych (odpowiednio dni lub określone godziny).
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Harmonogram roku akademickiego 2014/2015
początek zajęć semestru zimowego
uroczysta inauguracja roku akademickiego
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
DZIEŃ PW
początek wakacji zimowych
ostatni dzień wakacji zimowych
egzamin uczelniany z języków obcych 1
ostatni dzień semestru zimowego
początek zimowej sesji egzaminacyjnej
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
początek okresu rejestracyjnego
ostatni dzień okresu rejestracyjnego
początek zajęć semestru letniego
początek wakacji wiosennych
ostatni dzień wakacji wiosennych
JUVENALIA – dzień wolny od zajęć2
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
ostatni dzień semestru letniego
egzamin uczelniany z języków obcych 1
początek letniej sesji egzaminacyjnej
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
początek wakacji letnich
ostatni dzień wakacji letnich
egzamin uczelniany z języków obcych 1
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
początek okresu rejestracyjnego
ostatni dzień okresu rejestracyjnego
ostatni dzień roku akademickiego

29.09.2014 r.
01.10.2014 r.
10.11.2014 r.
15.11.2014 r.
22.12.2014 r.
06.01.2015 r.
31.01.2015 r.
01.02.2015 r.
02.02.2015 r.
02.02.2015 r.
15.02.2015 r.
16.02.2015 r.
22.02.2015 r.
23.02.2015 r.
03.04.2015 r.
07.04.2015 r.
15.05.2015 r.
05.06.2015 r.
16.06.2015 r.
17.06.2015 r.
17.06.2015 r.
30.06.2015 r.
01.07.2015 r.
31.08.2015 r.
01.09.2015 r.
01.09.2015 r.
10.09.2015 r.
14.09.2015 r.
15.09.2015 r.
24.09.2015 r.
30.09.2015 r.

1. egzamin uczelniany z języków obcych – na poziomie B2.
2. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku JUVENALIA – dzień wolny od zajęć: 22.05.2015 r.
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W semestrze zimowym:
1) 13.11.2014 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;
2) 09.01.2015 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek.
W semestrze letnim:
1)
2)
3)

01.04.2015 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;
12.05.2015 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;
01.06.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Słowniczek
Ćwiczenia – obowiązkowe zajęcia o charakterze wykładowo-dyskusyjnym, mają na celu pomóc
w zrozumieniu zagadnień omawianych na wykładach. Warto brać w nich aktywny udział.
DS – Dom Studencki, Akademik – centrum życia studenckiego.
Dyplom – dokument stwierdzający nadanie tytułu zawodowego. Aby uzyskać dyplom, należy napisać pracę
dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską) i ją obronić, czyli zdać egzamin dyplomowy.
Dziekan – najważniejsza osoba na Wydziale, kierująca w jego ramach sprawami Uczelni, przełożony
i opiekun wszystkich pracowników i studentów Wydziału.
Dziekanat – biuro na Wydziale, z którym student utrzymuje częsty kontakt, np. w celu oddania indeksu na
koniec semestru czy roku akademickiego, podbicia legitymacji.
Dziekanka – urlop dziekański, przerwa w studiach na okres semestru lub roku akademickiego.
Egzamin – sprawdzenie wiedzy studentów z wykładanego przedmiotu, przeprowadza go prowadzący dane
zajęcia. Zazwyczaj odbywa się podczas sesji. Rodzaje egzaminów:
Egzamin komisyjny – odbywa się, gdy są wątpliwości co do rzetelności oceny bądź poprawności
przeprowadzenia egzaminu. Ostateczność, na którą studenci raczej się nie decydują, a na pewno
nie cieszą się z okazji konieczności podejścia do tego egzaminu.
Egzamin poprawkowy – jeżeli nie zdasz egzaminu, masz prawo do poprawki w jednej z sesji
egzaminacyjnych.
Egzamin zerowy („zerówka”) – niektórzy wykładowcy ustalają egzamin, którego termin jest
wcześniejszy niż ten w sesji. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala odciążyć się
w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.
GG – Gmach Główny.
Immatrykulacja – uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów, a przede wszystkim włączenie
ich do społeczności akademickiej PW.
JMR – Jego Magnificencja Rektor
Juwenalia – huczne obchody święta każdego z nas; w tym czasie organizowane są liczne imprezy, parady,
koncerty, pokazy filmowe, pikniki, zawody sportowe itd.; to okres kiedy studenci przejmują Warszawę.
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Karta ocen – karta, na której wypisane są wszystkie przedmioty. Umieszcza się w niej oceny z zaliczeń
i egzaminów wraz z podpisami wykładowców. Wypełnioną na koniec semestru bądź roku akademickiego
składamy w dziekanacie razem z indeksem.
Kolokwium („kolos”) – sprawdzian wiedzy, przeprowadzany na zasadzie pracy klasowej w liceum, z całości
lub części obowiązującego materiału.
Konsultacje – godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z każdym pytaniem.
Laboratorium („laborka”) – zajęcia, podczas których stosujesz swoją wiedzę w praktyce.
Lista ogólnouczelniana – stowarzyszenie studenckie, organizacja studencka, koło naukowe lub grupa tych
jednostek startujących w wyborach do Parlamentu Studentów PW.
Otrzęsiny – impreza dla pierwszoroczniaków, w trakcie której przechodzą chrzest bojowy, przygotowany
przez starszych studentów. W wyniku otrzęsin ich uczestnicy stają się prawdziwymi studentami.
Połowinki – impreza zorganizowana z okazji „przepołowienia studiów”
„Pościg” –Zajęcia stworzone w semestrze innym niż normalnie (czyli np. w semestrze letnim zajęcia
z semestru zimowego) specjalnie po to, aby umożliwić wcześniejsze zaliczenie zaległego przedmiotu, a tym
samym ocalić niektórych przed skreśleniem z listy studentów (wyrzuceniem ze studiów). Za pościg płacisz
tak jak za normalnie powtarzane zajęcia.
Promotor – opiekun pracy dyplomowej.
Seminarium – zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów. Mają one przygotować do
napisania i obrony pracy dyplomowej.
Sesja – okres pod koniec semestru przeznaczony na przeprowadzenie egzaminów. Zajęcia w tym okresie
się nie odbywają.
Skrypt – rodzaj podręcznika zawierającego zbiór wykładów z nauczanego przedmiotu.
Specjalność – zawężenie, a jednocześnie uszczegółowienie tematyki Twojego kierunku, tzn. w ramach
specjalności możesz bardziej szczegółowo skupić się na interesujących Cię zagadnieniach.
Starosta – przedstawiciel grupy dziekańskiej, wchodzi bez kolejki do dziekanatu;)
System Boloński– proces mający na celu ujednolicenie studiów w Europie, który w swoich postulatach
zajmuje się podwyższeniem jakości kształcenia, propagowaniem mobilności (pionowej i poziomej),
wprowadzeniem punktów ECTS, przejrzystych dyplomów, suplementów, propagowaniem szkolnictwa
wyższego, doskonaleniem kompetencji i rozwojem osobistym.
Szczęka – plac przed Gmachem Głównym
Wejściówka - krótki sprawdzian wiedzy na początek zajęć, oceniający przygotowanie do zajęć, często jego
wyniki decydują o pozostaniu na nich.
Wykład – rodzaj zajęć dydaktycznych nieobowiązkowych, dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla
całego roku), najczęściej w formie monologu wykładowcy.
Zejściówka – krótki sprawdzian na koniec zajęć.
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