
 

 

Drodzy Studenci 
 

Podajemy istotne informacje, które mogą usprawnić Państwu start na naszym Wydziale. 
 

Prosimy o zapoznanie się z:  
 

• Regulaminem studiowania na Uniwersytecie Warszawskim  

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf 
  

• Programem studiów, regulaminami i zarządzeniami, szczegółową organizacją roku na WP: 

http://spz.uw.edu.pl/program/ 
 
 

• Zarządzeniem nr 51 Rektora UW z dn. 29.04.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za 

powtarzane zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (Monitor UW z 2019 r. po. 125) 

• Zarządzeniem nr 92 Rektora UW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 

Rektora UW z dnia 29.04.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów 

kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć 

ora z zajęcia nieobjęte programem studiów 
 

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/ 
 

• Zarządzeniem nr 52 Rektora UW z dn. 29.04.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku 

akademickim 2019/2020 
 

• Zarządzeniem nr 93 Rektora UW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 

Rektora UW z dnia 29.04.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów –

cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 

2019/2020 

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/ 

 
 

Prosimy o wnikliwe czytanie informacji zamieszczanych na stronach internetowych uczelni 

(http://spz.uw.edu.pl/, www.uw.edu.pl, http://usosweb.uw.edu.pl) na których zamieszczane są m.in. informacje 

o programie studiów, opłatach za usługi edukacyjne, odwołanych zajęciach, terminach sesji egzaminacyjnych, 

rejestracjach, stypendiach itp. 
 

Na Wydziale Psychologii obowiązuje rozliczenie roczne. Rozkład roku akademickiego znajduje się na stronie: 

https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/m.2019.24.post_.2.pdf 

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Psychologii odbędzie się w dniu 

01.10.2019 r. o godz. 11.00 w Auli 

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniu 28-29.09.2019 r. 

 

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty odbywa się za pośrednictwem systemu UL 

(stanowiącego część systemu USOS), pod adresem https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ 

Zapisy na lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów). Studenci, którzy zapisali się 

na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów (w takim 

przypadku zostaje naliczona płatność). Studenci, którzy nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim, 

powinni samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu podczas trwania tury rejestracji. 

Egzamin należy zdać najpóźniej do końca III roku studiów. Aktualna informacja znajduje się na stronie 

http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/ 

 

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne dla kierunku Psychologia pod adresem https://usosweb.uw.edu.pl w 

zakładce dla studentów. Studenci kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt zostaną zapisani na przedmioty 

obligatoryjne odgórnie. 
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Zajęcia realizowane na innych uczelniach należy potwierdzać Kartą przebiegu studiów (w wersji polskiej i 

angielskiej, poświadczone pieczęcią Uczelni). 

 

Prosimy o przestrzeganie godzin pracy dziekanatu 

Godziny pracy dziekanatu dla interesantów zmieniają się w trakcie roku akademickiego (okres letni). 

Informacje o godzinach pracy zamieszczane są na drzwiach dziekanatu i internetowej stronie wydziałowej. 

Dziekanat czynny jest w soboty w terminach zjazdów w godz. 9.00 -17.00 oraz w czwartki od 16.00-18.00. 
 

Na dyżur Prodziekana ds. studenckich należy zapisać się telefonicznie  

554-97-12,13,14 lub osobiście w Sekcji studenckiej.  
 

Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą  wydawane w trakcie pierwszego zjazdu, pok. 76 A, II piętro 

                                                                                                                                 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat wg podanego harmonogramu, na indywidualne konto studenta.        

Terminy i wysokość opłat widoczne są po zalogowaniu się do systemu usosweb.  

Harmonogram i wykaz opłat edukacyjnych znajduje się także na stronie internetowej 

http://spz.uw.edu.pl/program/ 
 

I ratę czesnego za studia należy uiścić do dn. 30.09.2019 r. Student zobowiązany jest do wyboru planu 

ratalnego w usosweb. Dowodem opłaty, bez względu na formę płatności, jest pojawienie się wpłaty na 

indywidualnym koncie studenta. 
 

W dniach 16.09.2019 r. - 07.10.2019 r. odbywa się kwaterowanie studentów w Domach Studenckich UW. 

Szczegółowe informacje na temat akademików, pomocy materialnej: https://www.uw.edu.pl/student_/ 

 

 

Obowiązkowe  szkolenia: 
 

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 26.09.2019 r. w Auli 

studenci stacjonarni  godz. 12.00  

studenci niestacjonarni  godz. 16.00  

Studenci zaoczni  - kierunek SPZ mogą zgłosić się na szkolenie o godz. 12.00 lub 16.00. 

 

Szkolenie biblioteczne online – informacje na stronie www.buw.uw.edu.pl  w zakładce Informacje praktyczne,  

następnie: Szkolenia – Szkolenie biblioteczne – Szkolenie biblioteczne online - dokładny termin podany będzie 

na stronie internetowej. 

Szkolenie BUW student jest zobligowany zakończyć testem zaliczeniowym. 
 

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi 

wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.  

Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl - dokładny termin podany będzie na stronie internetowej. 
 

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – szkolenie w formie wykładu odbędzie się 

w dn. 12.10.2019 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7 

kierunek Psychologia-studenci stacjonarni, kierunek SPZ- w godz. od 8.00 do godz. 11.30  

kierunek Psychologia-studenci niestacjonarni w godz. od 12.00 do godz. 15.30 

Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia 

do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie. 
 

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie online  

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/02/szkolenie_biblioteczne.pdf 

 

Kontakt do Sekretariatu ds. studenckich: 

 

p. Iwona Masłowska, p. Zofia Pozorek  spz.dziekanat@psych.uw.edu.pl 

pokój 76 A, piętro II, tel. (22) 554-97-14 

 

 

Powodzenia w nauce życzy Sekcja studencka ! 
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