
Gdzie szukać informacji na stronie ifk@uw.edu.pl? 

I. W Aktualnościach  

 

Znajdziesz tu bieżące informacje dotyczące zajęć, a także innych ważnych 
wydarzeń uniwersyteckich.  

SPRAWDZAJ INFORMACJE NA BIEŻĄCO!  

II. W zakładce STUDIA 

 

1. W zakładce STUDIA kliknij na zakładkę Tok studiów.  

 

Znajdziesz tam m.in.: 
Informator na rok 2022/2023 (Koniecznie się z nim zapoznaj!) 



Kalendarz akademicki na rok 2022/2023 
Regulamin studiów UW etc. 
 

 

2. W zakładce STUDIA kliknij na zakładkę Studia licencjackie.  

 

Znajdziesz tam program całych Swoich studiów:  

 



W tym I etapu: 

 

W ciągu pierwszego etapu (roku) studiów musisz uzyskać 60 pkt. ECTS za 
przedmioty objęte programem studiów, w tym 10 pkt. ECTS z przedmiotów 
obowiązkowych do wyboru. Trzyletnie wymagania dotyczące tej grupy 
przedmiotów zostały przedstawione w tabeli pod programem.  



 

Ty decydujesz, które przedmioty i w jakiej kolejności będziesz realizować (poza 
ograniczeniami wskazanymi w punktach pod tabelką). Nie zapisuj się na zbyt 
wiele przedmiotów na raz, zwłaszcza w I semestrze. Najlepiej zacząć od 
zaliczenia przedmiotów z zakresu nauk społecznych (0000-SPOL-OG).  

Z zakładki Studia licencjackie dowiesz się także, kto jest opiekunem I roku. 

  



3. W zakładce STUDIA kliknij na zakładkę Plany zajęć, żeby poznać Swój plan.  

 

 

Zapoznaj się również z sylabusami zajęć w USOS. Jeżeli otworzysz np. sylabus 
Praktyczna nauka języka greckiego – grupa początkowa – rok 1 (3006-PNJG1-P), 
na początku znajdziesz informacje ogólne.  

 

Kiedy zjedziesz niżej, znajdziesz zajęcia w cyklu „Rok akademicki 2022/2023”.  

 

Kliknij na więcej informacji, a znajdziesz informacje wspólne dla wszystkich 
grup.  



 

Zjedź na dół strony, żeby znaleźć grupy zajęciowe (jeżeli przedmiot jest 
podzielony na grupy).  

 

Kliknij na szczegóły przy nazwisku osoby prowadzącej twoją grupę.  

Na stronie IFK, w innych zakładkach jest oczywiście o wiele więcej ważnych i 
ciekawych informacji. Przeczytaj je wszystkie!  

 

USOS – MINIMUM MINIMORUM 

Rejestracja na zajęcia.  

Jak rejestrować się na zajęcia, możesz się dowiedzieć 

- z pliku Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku – 2022-2023  (w zakładce 
Tok studiów, na którą wchodzisz z zakładki STUDIA), 

-ze strony USOSweb (zakładka DLA STUDENTÓW > zakładka Twój koszyk). 

  



Każdy student ma obowiązek zapisania się na wszystkie przedmioty wymagane 
programem studiów na danym roku (etapie) do wybranej przez siebie grupy albo 
wskazanej przez Tok studiów. Niedokonanie rejestracji jest równoznaczne z 
niepodjęciem studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów (&41 ust.1 pkt.1 
Regulaminu studiów na UW). 

Rejestracja na zajęcia kierunkowe obowiązkowe i fakultatywne odbywa się w 
USOSweb.  

  

Zajęcia możesz znaleźć przez Kalendarz rejestracji naszego Instytutu  

  



 
 

  



 

lub w zakładce DLA STUDENTÓW. 

  

  

 
  



Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN), lektoraty i WF odbywa się 
w USOSul (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl).  
 

  

  

  

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


Liczba żetonów przyznawana jest na całe studia niezależnie od liczby 
realizowanych kierunków!  

zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN) – 300  
lektoraty języków obcych – 240 
egzamin certyfikacyjny z języka – 2 
zajęcia wychowania fizycznego – 90.  
 

Informacje o żetonach znajdziesz w Swoim koszyku.  

  

Jeżeli ktoś przekroczy przyznaną liczbę żetonów, a jeszcze będzie ich 
potrzebował do zaliczenia jakiegoś przedmiotu, będzie musiał je dokupić.  

Lektoraty – ważne!  

Rejestracja na lektoraty – poza e-lektoratami – odbywa się w cyklu rocznym. 
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostają 
przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów (w takim przypadku 
zostanie naliczona płatność). Osoby niezamierzające kontynuować nauki w 
semestrze letnim powinny same się wyrejestrować z lektoratu w czasie 
trwania tury rejestracji.  



PODPIĘCIA  

Kiedy się zapisujesz na przedmiot, system wymusza podpięcie pod właściwy 
program, jeśli studiujesz na kilku kierunkach. System podpina automatycznie, 
jeśli studiujesz tylko na jednym kierunku.  
Od razu możesz podpiąć pod Swój etap studiów te przedmioty, które są 
obowiązkowe w programie.  
OGUN-y, lektoraty, WF-y, fakultety możesz podpiąć pod etap później, przed 
zgłoszeniem etapu do rozliczenia. Jeśli liczba punktów ECTS za przedmioty 
obowiązkowe do wyboru, które zaliczyłeś, będzie większa niż 10 ECTS 
wymaganych na każdym etapie studiów, możesz któryś przedmiot zostawić 
niepodpięty i podpiąć na następnym etapie studiów.  
 

Rezygnacja z przedmiotu  

Nie można zrezygnować z przedmiotu obowiązkowego. Jeśli to zrobisz, nie 
zaliczysz etapu studiów. W ciągu całych studiów licencjackich możesz bez 
konsekwencji zrezygnować tylko raz z przedmiotu innego niż obowiązkowy 
(zob. 32 ust. 3 Regulaminu studiów na UW). Jeśli zapisujesz się na jakiś 
przedmiot, musisz go zaliczyć. W innym razie zostanie uznany za 
ponadplanowy i Tok studiów obciąży Cię opłatą (10godz. = 100zł; zob. 
Zarządzenie Rektora M.2022.89.Zarz.50. ).  

STYPENDIA  

STYPENDIUM SOCJALNE 
STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZAPOMOGA 
STYPENDIUM REKTORA  

  

Na Wydziale Polonistyki koordynatorem ds. socjalnych jest Pani Jolanta 
Przygodzka - j.przygocka@uw.edu.pl.  

  



Niezbędne informacje znajdziesz na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej 
https://bpm.uw.edu.pl. 
 

 
 
 
Inne źródło informacji o sprawach studenckich to zakładka STUDENT na głównej 
stronie Uniwersytetu Warszawskiego https://www.uw.edu.pl. 
 
 

 

https://bpm.uw.edu.pl/
https://www.uw.edu.pl/

