
Dni adaptacyjne dla studentów I roku 
(rozpoczynających naukę od semestru letniego) 

Katedry Białorutenistyki  
w roku akademickim 2017/2018  

(obecność obowiązkowa!!!) 
 
  

 
 

 

19 lutego 
poniedziałek 

INAUGURACJA KATEDRALNA 
 
Uroczystość odbędzie się o godz. 9.30 w budynku Wydziału Lingwistyki 
Stosowanej, ul. Szturmowa 4, sala 204. W programie: 
 
1.  Wystąpienie Kierownik Katedry Białorutenistyki dr hab. Niny    

Barszczewskiej, prof. UW 
2.  Spotkanie z pracownikami Katedry prowadzącymi zajęcia 
4. Spotkanie z Przewodniczącą Komisji Stypendialnej Katedry 

Białorutenistyki 
5.   Po uroczystości zapraszamy do Dziekanatu ds. Studenckich (pok. 301) 

po odbiór legitymacji studenckich, podpisanie Ślubowania  oraz 
podpisanie „Umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na 
studiach stacjonarnych”. 

 
7.  ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ROKU AKADEMICKIEGO 
2017/2018  - godz. 13.45 
 
(rozkład zajęć znajduje się na stronie internetowej kb.uw.edu.pl) 

  
20 lutego 
wtorek 

godz. 11.45 
1.  Spotkanie z opiekunką roku dr Katarzyną Drozd 
2.    Spotkanie z Zarządem Samorządu Studentów KB  
 

 
 

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


Obowiązkowe szkolenia: 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – każdy student ma obowiązek zapoznania się 

z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME 

(http://www.come.uw.edu.pl/) i rozwiązania testu umieszczonego na tej platformie.  

 

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE – każdy student ma obowiązek zapoznania się 

z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME 

(http://www.come.uw.edu.pl/) i rozwiązania testu umieszczonego na tej platformie. Po pozytywnym 

zaliczeniu testu należy udać się do Informatorium BUW (pn–pt. w godz. 9–21) celem otrzymania 

zaświadczenia o odbytych szkoleniach. 

 

SZKOLENIE pt. "PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ"  

termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym. 

 

 

Ważne informacje: 
 

Strona Katedry Białorutenistyki: kb.uw.edu.pl 

Strona Wydziału Lingwistyki Stosowanej: wls.uw.edu.pl 

Strona Biura Spraw Studenckich UW: bss.uw.edu.pl/nowa/ 

Rejestracja na lektoraty z języków obcych 

i zajęcia wf  

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl 

USOSweb https://usosweb.dak.uw.edu.pl 

Strona Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu 

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

Strona Szkoły Języków Obcych http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-

obcych/ 

 

 

Zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim "Student na swój 

wniosek otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością". Podanie o wydanie indeksu należy 

złożyć w sekretariacie KB (Dziekanat ds. Studenckich, do podania należy dołączyć 1 zdjęcie oraz 

opłatę w wysokości 4 zł (opłata zostanie nadana w systemie USOS). Wzór podania znajduje się na 

stronie Katedry ► Dla Studentów ► Wzory podań. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że każdy student UW jest zobowiązany do założenia uniwersyteckiego 

konta pocztowego. W celu założenia konta pocztowego należy skorzystać ze strony: 

http://google.uw.edu.pl/jak-zalozyc-poczte-studencka/  . Wszelkie e-maile wysłane z innych kont 

pocztowych pozostaną bez odpowiedzi. 
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