
Program dni adaptacyjnych na Wydziale Pedagogicznym  UW, 2018/19 
Studia niestacjonarne I stopnia 

 
 
29.09.2018 (sobota)    sala 413, Wydział Pedagogiczny UW  
godz. 9.00 -10.30  Spotkanie z władzami Wydziału. 
    Prezentacja nowych programów, planów studiów i rozkładów  

zajęć. Informacje dotyczące zapisów na zajęcia dydaktyczne. 
    Spotkanie z lektorami. 

 
UWAGA: do 24 września br.  należy w systemie USOS:  
www.usosweb.uw.edu.pl w zakładce „Płatności” wybrać plan 
ratalny lub opłatę w jednej racie.  
Czesne należy wpłacić do dnia 26 września 2018 r. na swój 
indywidualny numer konta widoczny w systemie USOS. Hasło 
do systemu jest takie samo jak do systemu IRK (Internetowa 
Rejestracja Kandydatów). Jeśli hasło nie działa, prosimy o 
kontakt z sekretariatem studenckim: tel. 22-55 308 11. 
Szczegóły na stronie: www.pedagog.uw.edu.pl - zakładka: 
Studenci/Opłaty 
 

godz. 10.30 – 11.00 Zasady studiowania w systemie ECTS (Europejski System 
Transferu Punktów). Informacja o systemie USOS 
(Uniwersytecki System Obsługi Studentów). 

 
godz. 11.00 - 11.30   Szkolenie biblioteczne – podstawowe informacje, s. 414. 

 
godz.  11.30-12.30  Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta, 

Samorząd Studentów Wydziału  Pedagogicznego UW , s. 414. 
 

godz. 12.30-14.00  Odbiór legitymacji studenckiej w sekretariacie studenckim, 
    pok. 117, ul. Mokotowska 16/20. 

Podpisanie oświadczeń oraz umów o warunkach odpłatności za 
studia na Uniwersytecie Warszawskim. 

 
godz. 14.00 – 17.00  Elementy ochrony własności intelektualnych, prof. Anna  

Zielińska, s. 413, po wykładzie odbędzie się zaliczenie  
 
26.09.2018 (środa)    
godz. 13.00-16.00  Inauguracja roku akademickiego  na Wydziale  

Pedagogicznym UW 
Stary BUW (aula), Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28.  
Na uroczystość można  przybyć z osobami towarzyszącymi. 

 
06.10.2018 (sobota)   Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych. 



 

• * Druga część szkolenia: szkolenie online w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 
(BUW) na www.buw.uw.edu.pl (zakładka-Przewodnik,  szkolenia biblioteczne online). 
Po odbyciu szkolenia należy złożyć wydruk wyniku testu w miejscu odbioru 
legitymacji studenckiej. 

 
Proszę sprawdzić podział na specjalności. 
https://www.pedagog.uw.edu.pl/REKRUT/aktualnosci.php 
 
Prosimy o zapoznanie si ę z następującymi dokumentami: 
 
Regulamin studiów w UW: 
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2 440/M.2015.71.U.351.pdf  
 
Zasady pobierania opłat za studia edukacyjne: 
https://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=509  
 
 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej: 
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/20 16/07/Regulamin-Pomoc-
Materialna-ujednolicony-2016.pdf  
 
 
Usosownia (wszystko o systemie USOS i nie tylko) 
http://usosownia.uw.edu.pl/  
 
 
 
 

Obecno ść w czasie dnia adaptacyjnego jest obowi ązkowa. 
 
 
 


