Dni adaptacyjne WNE UW
Welcome days at Faculty of Economic Sciences
 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019 /2020
Inauguration of Academic Year 2019/2020
23 września 2019 r.( poniedziałek), godz. 10.00 – 13.00
23rd September 2019 (Monday) at 10.00 o’clock
aula im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
in Adam Mickiewicz’s Aula in Auditorium Maximum (26/28 Krakowskie Przedmieście street)
 Obowiązkowe szkolenia uprawniające do korzystania z zasobów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Uniwersytetu
Warszawskiego
Obligatory workshops how to use infrastructure of University of Warsaw
Po polsku
23 września 2019 (poniedziałek)
Obsługa systemu USOS
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów)
Ok. 12.00 bezpośrednio po inauguracji w auli im.
Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum,
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

9.00 – 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

In English
rd

23 September 2019 (Monday)

How to operate USOS
(University Study-Oriented System)
At 13.30, Aula A at Faculty of Economic Sciences
(44/50 Dluga street)

24 września 2019 (wtorek)

24th September 2019 ( Tuesday)

Aula A

Aula B

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Faculty of Economic Sciences

(ul. Długa 44/50)

(44/50 Dluga street)

Spotkanie z Prodziekan ds. studenckich,

Students Government WNE

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

Students Government UW

Samorząd Studencki WNE

Meeting with the Vice Dean for Student Affairs,

Samorząd Studencki UW

Associate professor Katarzyna Kopczewska,

Szkolenie Biblioteczne
Szkoła Języków Obcych UW
Informacja o egzaminie językowym z Business
English

13.00 – 13.30

University Language Centre

Library Training
Polonicum- Polish language classes

Rejestracja na zajęcia od 23.09 do 29.09.2019

Course registration from 23.09 to 29.09.2019

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia
Information on registration to courses

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów UW wszyscy studenci zobowiązani są do posiadania i regularnego korzystania
z uniwersyteckiego adresu poczty e-mail, którą należy niezwłocznie (od 23 września 2019 r.) założyć samodzielnie na stronie
https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/ . W następnym dniu student zobowiązany jest samodzielnie
sprawdzić, czy założony adres został dodany do systemu USOSweb (Moja strona profilowa po zalogowaniu do
https://usosweb.wne.uw.edu.pl/ ).
Rules of Study at UW oblige all students to have and regularly use an academic e-mail address. Students are obliged to creat
it between on 23rd and 30th September 2019 at https://it.uw.edu.pl/en/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/ . On the
next day, the student is obliged to check if the e-mail address has been added to the USOSweb system (My profil page after
logging to https://usosweb.wne.uw.edu.pl/ )

2. Rejestracja ogólnouniwersytecka na lektoraty z języka angielskiego dla studentów studiów I stopnia poprzez rejestrację
żetonową w USOS(http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Przypominamy, iż studenci WNE mają obowiązek uczęszczać na
lektoraty dedykowane (grupa o profilu ekonomicznym realizowana na WNE). Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem
rejestracji.


Wszyscy studenci są zobowiązani przejść test poziomujący z języka obcego, który znajduje się na stronie:
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28
Studenci, którzy nie zapisali się na zajęcia podczas aktywnej rejestracji ‐ bez względu na powód ‐ nie mogą uzyskać zaliczenia!
Studenci studiów stacjonarnych II stopnia w języku polskim rejestrują się na kurs j. angielskiego prowadzony na WNE (to
nie jest lektorat w rejestracji żetonowej). Wymagany poziom to C1. Do grup na poziomie B2 mają prawo zapisać się za zgodą
Dziekana wyłącznie osoby, które na suplemencie do dyplomu mają poświadczony egzamin z języka angielskiego na poziomie
niższym niż B2.

General Academic Registration for language courses for BA students is provided through separate registration procedure in
USOS (http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). We kindly remind that Faculty of Economic Sciences students studying in English
should register for other language than English (or national or of country of origin) to pass B1 level exam after second (or
third) year. Please note that there is a schedule for registration. Please also be reminded that it is necessary to take a test
leveling language fluency: http://jezyki.come.uw.edu.pl/
Students who have not registered to courses when the procedure was active, will not have the ECTS points accepted
regardless the reason.

3. Studenci

muszą samodzielnie zarejestrować się na zajęcia dydaktyczne w serwisie USOSWeb WNE
(https://usosweb.wne.uw.edu.pl). Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną podane w trakcie szkolenia z
systemu USOS. Harmonogramy rejestracji będą umieszczane na stronie internetowej wydziału: http://www.wne.uw.edu.pl.
Rejestracja na zajęcia zostanie uruchomiona od 23 września 2019r .
Students need to register to basic and field-of-study courses on their own through USOSWeb WNE
https://usosweb.wne.uw.edu.pl The registration schedule will be announced on the Faculty’s website.
Registration for courses provided by the Faculty of Economic Sciences will be open from 23 th September 2019.
Contact details: usosweb@wne.uw.edu.pl

