
Dziekan Wydziału Polonistyki  

serdecznie zaprasza  

na Inaugurację roku akademickiego 2021/2022  

w Auli Adama Mickiewicza w budynku Audytorium Maximum  
na Krakowskim Przedmieściu 26/28 

 

w poniedziałek 27.09.2021 r. o godz. 1000  
(prosimy o przybycie pół godziny wcześniej!) 

 
Inauguracja odbędzie się w trybie stacjonarnym  

(obowiązują stroje galowe i maseczki). 
 

Ze względu na wymogi sanitarne  
Studenci proszeni są o przyniesienie ze sobą  

 dokumentu potwierdzający szczepienie przeciwko Covid-19 lub 
 wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia. 

 
Po uroczystości inauguracyjnej – około godz. 12.00 – studentów I roku studiów zapraszamy na 

Spotkanie adaptacyjne prowadzone przez Prodziekana ds. studenckich, na którym poznają 
Państwo informacje niezbędne do podjęcia studiów na Wydziale Polonistyki.  

Będą mieli Państwo również okazję wziąć udział w szkoleniu  
zorganizowanym przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki 

oraz wysłuchać prezentacji przedstawicielki Biura Rzeczniczki Akademickiej  
i przedstawicieli Szkoły Języków Obcych. 

 
28 września 2021 r. (wtorek) zapraszamy studentów pierwszego roku studiów pierwszego 
stopnia do Budynku Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego oraz do Gmachu 

Polonistyki na Dzień adaptacyjny, w ramach którego odbędzie się 
podpisywanie ślubowania oraz wydawanie legitymacji studenckich. 

10.00-14.00 w salach: A i B (Audytorium Maximum) oraz sali 4 (Gmach Polonistyki) 

sala A: kierunek filologia polska – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza 
sala B: kierunek logopedia ogólna i kliniczna (10:00-12:00); sztuka pisania (12:00-14:00) 
sala 4: kierunki: filologia polska – specjalność literatura i kultura polska w perspektywie 

europejskiej i światowej, filologia bałtycka oraz sztuka pisania 
 

Studenci studiów pierwszego stopnia rejestrują się na zajęcia z W-F, lektoraty i przedmioty 
ogólnouniwersyteckie przez stronę https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/.  

Jest to tzw. „rejestracja żetonowa”. 
 

We wszystkich rodzajach rejestracji jako login wpisuje się nr PESEL, 
natomiast hasło – jak przy rejestracji na studia w IRK. 

 
Przypominamy o obowiązku korzystania z poczty studenckiej!

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


 
 
Informacje dotyczące przyznawania stypendiów socjalnych ukażą się  
na przełomie września i października na stronie UW oraz Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki  

 
Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydziału http://www.polon.uw.edu.pl 
oraz strony Sekcji Toku Studiów http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/ 

 

Sekretariat Studiów Stacjonarnych i Zaocznych –  
pok. 11 i 12 (Gmach Polonistyki) 
tel. (22) 55 20 696. 

http://www.polon.uw.edu.pl/
http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

