
13:00–14:30 „Co robi Samorząd Studentów?” (Sala Kolumnowa)

12:00–13:00 spotkanie „Zgadnij kto to” – zorganizowane przez Samorząd i dot. ważnych osób na UW (sala 17)

8:00–9:00 grupa I szkolenie online BUW

12:00–13:00 „Nie taki USOS straszny jak się loguje” – szkolenie z systemu USOS (Sala Kolumnowa)

14:30–15:30 szkolenie z praw i obowiązków studenta (Sala Kolumnowa) 

9:00 do 11:00 trzy grupy szkolenia w Lektorium

30 WRZEŚNIA

13:00–14:30 spacer po kampusie z przewodnikiem z Muzeum UW

9:30–10:30 grupa II szkolenie online BUW

13:30–14:30 szkolenie ze spraw socjalnych (Sala Kolumnowa)

14:30–15:15 „Dlaczego jest tak źle skoro jest tak dobrze? O kalendarzach akademickich, UW HERE, legitymacjach studenckich, 

mLegitymacji i aktywnościach pozanaukowych na UW” (Sala Kolumnowa)

11:00 Piknik Kół Naukowych – prezentacja kół naukowych WH UW (Sala Kolumnowa)

15:30–16:30  grupa III szkolenie online BUW

17:00–18:00  grupa IV szkolenie online BUW

29 WRZEŚNIA

9:00–11:00 trzy grupy szkolenia w Lektorium wg listy rozesłanej w zawiadomieniu (Biblioteka WH)

ź powitanie i prowadzenie: prodziekan ds. studenckich, dr hab., prof. ucz. Piotr Szlanta (KJD)

ź programy mobilności studenckiej Erasmus i MOST (koordynator ds. mobilności, dr Igor Chabrowski)

ź prezentacja specjalizacji: archiwistyka (prof. dr hab. Alicja Kulecka), nauczycielska (dr Piotr Kroll), popularyzatorska (dr hab., 

prof. ucz. Marcin Zaremba)

ź opis działań i oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu (dr Monika Polit, 

pełnomocniczka dziekana WH ds. przeciwdziałania dyskryminacji i p. Magdalena Miksa, przedstawicielka Biura Rzeczniczki 

UW)

ź oferta pomocowa Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (p. Agnieszka Bysko)

ź zapisy na listę spacerową z przewodnikiem po terenie UW – ograniczona liczba miejsc (2 grupy max. 50 osób/grupę)

14:00–15:20 dwie grupy szkolenia bibliotecznego w Lektorium WH wg listy rozesłanej w zawiadomieniu

 

9:00–11:30 techniczne i szczegółowe omówienie programu, rejestracji i zasad funkcjonowania w trzech symultanicznych grupach; 

czas na pytania do opiekunów lat i kierowników studiów

10:00–13:00 spotkanie informacyjne ogólne dla pierwszego roku Historii I i II stopnia, Historii i kultury Żydów I i II stopnia (Sala 

Kolumnowa Wydziału Historii)

28 WRZEŚNIA

27 WRZEŚNIA

ź przedstawienie osób z Wydziału, z którymi będą mieć Państwo kontakt: kierownik i koordynator studiów: dr hab. Anna 

Michałowska-Mycielska, dr Aleksandra Oniszczuk, dr Paweł Nowakowski, dr Piotr Kroll, opiekunowie lat: dr Piotr Okniński, dr 

Tomasz Pełech, dr Maria Antosik-Piela

ź historia I stopień: prodziekan ds. studenckich, dr hab., prof. ucz. Piotr Szlanta (KJD – Kierownik Jednostki Dydaktycznej), dr 

Paweł Nowakowski, dr Piotr Okniński, dr Tomasz Pełech, p. Eldaniie Abdurashytova (Sala Kolumnowa)

ź historia II stopień: dr Piotr Kroll, p. Ulyana Sharpe (sala A)

ź ogólne informacje o charakterze studiów na I i II stopniu

ź historia i kultura Żydów I i II stopnia razem: dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, dr Maria Antosik-Piela, p. Bogumiła Siebyła 

(sala 17)
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