Program dni adaptacyjnych na Wydziale Pedagogicznym UW, 2018/2019

Studia stacjonarne I stopnia
od 20.09.2018 (czwartek)
do 28.09.2018 (piątek)

Zakwaterowanie osób, które otrzymały miejsce w Domu
Studenta (w godz. 9.00 – 15.00).

25.09.2018 (wtorek)
godz. 10.00-10.30

sala 413, Wydział Pedagogiczny UW
Spotkanie z władzami Wydziału.

godz. 10.30-12.00

Prezentacja programów i planów studiów.
Zasady studiowania w systemie ECTS (Europejski System
Transferu
Punktów).
Informacja
o
systemie
USOS
(Uniwersytecki System Obsługi Studentów).
Regulaminy, opłaty, stypendia
Prezentacja rozkładów zajęć.
Informacje o zapisach na zajęcia wydziałowe (zapisy w
systemie USOS https://usosweb.uw.edu.pl w dniach: 26-30
września).
Spotkanie z lektorami oraz informacje o zapisach żetonowych:
- zapisy online na w-f: 13.09-08.10
- zapisy online na lektoraty: 20.09.-04.10
- zapisy online na zaj. ogólnouniwersyteckie: 03.09.-16.10.
Zapisy na lektorat, w-f oraz zaj. ogólnouniwersyteckie (zapisy
żetonowe)
odbywają
się
na
stronie:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Zajęcia z rejestracji żetonowej należy dopasować do zajęć
wydziałowych, czyli należy się zapisać dopiero po wydziałowej
rejestracji na zajęcia.

godz. 12.00-13.00

26.09.2017 (środa)
godz. 13.00-16.00

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale
Pedagogicznym UW
Stary BUW (aula), Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
Odbiór legitymacji studenckiej (po wcześniejszym złożeniu
ślubowania).
Na uroczystość można przybyć z osobami towarzyszącymi.

27.09.2018 (czwartek)
godz. 10.00 – 10.45

Szkolenie biblioteczne – podstawowe informacje, sala 413*

godz. 11.00 - 12.00

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta,
Samorząd Studentów Wydziału Pedagogicznego UW, sala 413

godz. 12.00 – 13.00

Szkolenie „ Savoir-vivre w studiowaniu”; Anna Roszkowska,
sala 413

01.10.2018 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

*
Druga część szkolenia: szkolenie biblioteczne online-obowiązkowe, dostępne:
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=85
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 się z następującymi dokumentami:
Regulamin studiów w UW:
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf
Zasady pobierania opłat za studia edukacyjne:
http://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=509

Regulamin przyznawania pomocy materialnej:
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/07/Regulamin-PomocMaterialna-ujednolicony-2016.pdf

Regulamin Domu Studenta:
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2017/01/student_dom.pdf
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3736/M.2017.253.Zarz.
40.pdf
Usosownia (wszystko o systemie USOS i nie tylko)
http://usosownia.uw.edu.pl/
Obecność w czasie dni adaptacyjnych jest obowiązkowa.

