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HARMONOGRAM INAUGURACJI
ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
DLA STUDENTÓW I ROKU
FILOLOGII KLASYCZNEJ

12. października 2020 r.
godz. 10.00

Inauguracja roku akademickiego 2020/21 dla studentów I roku
filologii klasycznej:

I. Wykład inauguracyjny pt. Czy Ksanthos był oszustem fiskalnym i
(Google Meet co podano do picia jego gościom, czyli jak stare łacińskie przekłady
https://meet.google.com/ppx- pomagają
czasami
zrozumieć
staropolskie
teksty
na
chfq-pga)
przykładzie Ezopa Biernata wygłosi dr Maciej Staniszewski

II. Tok studiów oraz sprawy organizacyjno-administracyjne:
1. Plany i programy studiów
Plany zajęć: www.ifk.uw.edu.pl/dla-studentow/plany-zajec.html
Programy studiów:
http://www.ifk.uw.edu.pl/dla-student-w/studia-licencjackie,70.html
http://www.ifk.uw.edu.pl/dla-student-w/studia-magisterskie,71.html

2. Regulamin Studiów na UW
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf
Organizacja roku akademickiego 2020/2021:
https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/

3. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl

4. Opłaty za usługi edukacyjne
http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2020/04/M.2020.147.Zarz_.64.pdf
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5. Zasady korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w
Warszawie i Biblioteki IFK
Szkolenie biblioteczne BUW online z platformy COME
https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenie-biblioteczne/

Szkolenie kończy się testem. Aby otrzymać certyfikat
ukończenia szkolenia trzeba poprawnie odpowiedzieć na co
najmniej 6 pytań. Certyfikat można pobrać ze strony. Instrukcja
pobrania
certyfikatu:
https://www.buw.uw.edu.pl//wpcontent/uploads/2020/04/Instrukcja-pobrania-certyfikatu-szkolenia-bibliotecznego.pdf

Szkolenie biblioteczne Biblioteki IFK: godz. 14.00, Google
Meet: meet.google.com/vmn-mzwf-tss

6. Rejestracja na zajęcia
Koniecznie zapoznaj się z instrukcją "Jak rejestrować się na
zajęcia krok po kroku 2020" w zakładce:
Dla studentów > Tok studiów

III. Sprawy socjalne
1. Regulaminy świadczeń dla studentów UW:
http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/

2. Ubezpieczenie zdrowotne.
Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do
26. roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia
ciąży na rodzicach. Jeżeli student nie ma możliwości bycia
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zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta dokonuje
tego uczelnia. Uczelnia również ubezpiecza studenta jeżeli ten
ukończył 26. rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub
umowy zlecenia. Do składanego wniosku o ubezpieczenie
należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status
studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

IV. Wirtualny spacer po Instytucie

od 1.10.2020

Odbiór legitymacji

II piętro pok. 107

Studenci powinni zgłaszać się do sekretariatu IFK w celu odebrania
legitymacji studenckiej. Prosimy o odbieranie legitymacji
sukcesywnie od 1 października przez kolejne dni w godzinach 10.0013.00, tak by uniknąć większych zgromadzeń z zachowaniem
wszystkich zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii (maseczki itp.)
Prorektor również zachęca studentów do zakładania legitymacji
cyfrowej poprzez aplikację mObywatel
(https://www.gov.pl/web/mobywatel). Wówczas legitymację można odebrać
w dowolnym terminie.

12. października 2020r.
godz. 13.00

Szkolenie organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW
z zakresu praw i obowiązków studenta (Google Meet:
https://meet.google.com/mvh-nbwm-swn)

15.10.2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych online
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Test poziomujący z języka obcego
Wszyscy studenci są zobowiązani przejść test poziomujący, który znajduje się na stronie:
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie
internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy
zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

Konto poczty elektronicznej w domenie @student.uw.edu.pl
Zgodnie z regulaminem studiów UW oraz Zarządzeniem Rektora UW z 7 września br. wszyscy
studenci zobowiązani są do posiadania i korzystania z uniwersyteckiego adresu poczty e-mail, którą
należy niezwłocznie założyć samodzielnie na stronie http://poczta.student.uw.edu.pl, a także podać w
USOS. Jest on również niezbędny do uczestnictwa w zajęciach zdalnych oraz podchodzenia do
zaliczeń i egzaminów.

