
Warszawa,  3.09.2013 
 

 
 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
informuje, że Dzień Adaptacyjny dla studentów I 

roku studiów I stopnia odbędzie się: 
 

25 września 2013r. (środa): 
godz.12.00 – 15.00 

Audytorium Maximum, sala C (ul.Krakowskie Przedmieście 26/28) 
 

W programie m.in. 
• spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorem Instytutu, Zastępcą 

Dyrektora, Dyrektorem ds. Studenckich oraz  przedstawicielami 
Samorządu Studenckiego 

• ślubowanie studenckie 
 

Wykład inauguracyjny pt. Po co nam socjologowie?  
wygłosi dr hab. Grażyna Romańczuk- Woroniecka, prof. UW 

 
 

Po wygłoszeniu wykładu inauguracyjnego nastąpi: 
• spotkanie z opiekunem roku  
• spotkanie z lektorką j.angielskiego 
• wystąpienie pracownika BON 
• spotkanie z przedstawicielem medycznym 
• szkolenie organizowane przez  Zarząd Samorządu Studentów  - godz. 13.30-15.00 

 
Na spotkanie należy przynieść wcześniej wydrukowane z USOS-a i podpisane przez 
studenta  Oświadczenie studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania 
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Oświadczenie dostępne 
jest na USOSWEB CENTRALNYM pod adresem usosweb.dak.uw.edu.pl – 
OSWIADCZENIA-DLA STUDENTÓW- WNIOSKI. 

• Oświadczenie w punkcie 1 składają studenci nowoprzyjęci w roku akademickim 
2013/2014. Punkt 1wypełniają osoby, które dotychczas nie podejmowały studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej. Oświadczenie składa się na każdym z 
podejmowanych kierunków studiów. 

• Oświadczenie w punkcie 3 składają studenci podejmujący w roku akademickim 
studia na dwóch kierunkach na tym samym poziomie kształcenia. Kierunek 
wskazany w punkcie 3 oświadczenia jest w rozumieniu przepisów ustawy drugim 
kierunkiem w formie stacjonarnej. 

 



Po części oficjalnej student złoży oświadczenie, podpisze umowę i odbierze 
legitymację. 
 

 
Dodatkowe informacje: 
W pierwszych dniach zajęć prosimy zgłaszać się do Biblioteki Instytutu 
Stosowanych Nauk Społecznych (ul. Nowy Świat 69) w celu zapisania się 
oraz zapoznania się z zasadami korzystania 
 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szkolenie online (więcej 
informacji na stronie www.buw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a nastepnie: 
Szkolenia  - Szkolenie biblioteczne- Szkolenie biblioteczne online). 
 
Szkolenie BHP odbywa się elektronicznie – www.come .uw.edu.pl 
Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi 
wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test. 
System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe. 
 
Początek zajęć dydaktycznych nastapi w dniu 1 październiaka 2013 r. 
 

 
 

 
 
 


