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Witamy Was serdecznie w gronie osób studiujących na Wydziale
Historii!  Mamy nadzieję, że studiowanie z nami będzie nie tylko
wyjątkową przygodą intelektualną, ale także okazją do poznania
wspaniałych ludzi. 

Witajcie!Witajcie!
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Początek roku akademickiego z pewnością dla wielu z Was wiąże się
z różnymi trudnościami i wątpliwościami. Dlatego też, aby choć
trochę ułatwić Wam start w nowy rok akademicki, przygotowaliśmy
ten informator. Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim garść
przydatnych informacji oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. 

Cieszymy się, że jesteście z nami i życzymy powodzenia!



Kierownik
studiów 
dr hab. Marek Stępień

Od 1 października 2022 funkcję 
Kierownika Studiów Zaocznych i 
Podyplomowych na Wydziale 
Historii będzie sprawował dr hab. 
Marek Stępień. 

Jeśli chcecie skontaktować się z 
Kierownikiem studiów, najlepiej 
będzie jeśli napiszecie 
bezpośrednio na adres:
studia.zaoczne.historia@uw.edu.pl

Pamiętajcie jednak, że większość 
kwestii technicznych (podpięcia, 
zapisy na zajęcia, rozliczenia) 
możecie załatwić w Sekcji 
ds. studenckich

Sekcja 
ds.studenckich
Studenci zaoczni mogą zwrócić się
do pok. nr 5 na III piętrze budynku
Wydziału Historii. 

Warto również skorzystać z
kontaktu mailowego:
zaoczne.wh@uw.edu.pl

Godziny pracy Sekcji
ds. studenckich

poniedziałek 13:00-16:00 
wtorek 10:00-13:00

środa 13:00-16:00 czwartek 
10:00-13:00

piątek - dzień pracy 
wewnętrznej

tel. 22 55 20 771

Przed wizytą w Sekcji ds. 
studenckich koniecznie sprawdźcie 
godziny przyjmowania 
interesantów!

soboty zjazdowe - 10:00-14:00



Adres e-mail w domenie UW
Wszystkie osoby studiujące na Uniwersytecie Warszawskim posiadają 
obowiązek korzystania z adresu mailowego w domenie "student.uw.edu.pl". 
Studencki mail służy do oficjalnych kontaktów z uczelnią. To właśnie na 
ten adres będziecie otrzymywać wiadomości od wykładowców, 
Dziekanatu czy Sekcji ds. Studenckich. To również z tego adresu 
powinniście wysyłać wszystkie wiadomości z podaniami, pytaniami                                
i pracami zaliczeniowymi, dlatego tak ważne jest, abyście mieli dostęp do 
swoich kont i regularnie je sprawdzali. 

Wasze konta studenckie powinny zostać utworzone automatycznie 
podczas immatrykulacji. Jeśli jednak tak się nie stało, możecie to zrobić 
samodzielnie na stronie www.mojekonto.uw.edu.pl
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Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 297 z dnia 10 grudnia 2020r. każdy 
pracownik, doktorant i student Uniwersytetu Warszawskiego jest 
zobowiązany do posiadania i bieżącego korzystania z poczty 
uniwersyteckiej, w tymi odbierania wiadomości. 

Macie problem z funkcjonowaniem poczty? Skontaktujcie się bezpośrednio 
z działem IT! Dane kontaktowe znajdziecie na stronie 
http://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

http://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/


Harmonogram zjazdów w roku
akademickim 2022/2023

Semestr zimowy 

8-9 października 2022
22-23 października 2022
5-6 listopada 2022 (zjazd zdalny) 
19-20 listopada 2022
3-4 grudnia 2022
14-15 stycznia 2023 (zjazd zdalny) 
28-29 stycznia 2023

Semestr letni

25-26 lutego 2023
11-12 marca 2023
25-26 marca 2023
15-16 kwietnia 2023
6-7 maja 2023
20-21 maja 2023
3-4 czerwca 2023
17-18 czerwca 2023

Harmonogram zjazdów
znajdziecie również na stronie
Wydziału Historii w zakładce 
"Studia" -> "Historia, I stopień" 
oraz "Historia, II stopień". 

O ewentualnych zmianach
w harmonogramie i trybie
zjazdów zostaniecie 
poinformowani mailowo. 
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Program studiów licencjackich
Program studiów to obok Regulaminu Studiów na UW jeden 
z najważniejszych dokumentów, z którym koniecznie powinniście się 
zapoznać. To właśnie z programu studiów dowiecie się praktycznie 
wszystkiego, o wybranym przez Was kierunku (w tym, jakie przedmioty 
i za ile punktów ECTS powinniście zaliczyć na każdym etapie studiów). 

Aktualny program studiów licencjackich (obowiązujący od 1.10.2021) 
znajdziecie na stronie Wydziału Historii w zakładce "Studia" - > "Historia, 
I stopień". 

Obowiązkowe szkolenia
Na I roku studiów jesteście zobowiązani do zaliczenia kilku 
obowiązkowych szkoleń: bibliotecznego, BHP oraz Podstaw Własności 
Intelektualnej (POWI). Szkolenie BHP i POWI pojawią się na Waszych 
kontach w USOSweb jako odrębne przedmioty, a ich zaliczenie jest jednym 
z wymagań programowych. Szkolenie POWI odbędzie się 
w semestrze letnim, zaś szkolenie BHP możecie zrealizować na Platformie 
Kampus. W przypadku szkolenia BHP najlepiej nie odkładać zaliczenia na 
ostatnią chwilę. Warto również upewnić się, kiedy upływa termin 
ostatecznego zaliczenia, gdyż Inspektorat BHP i OP UW nie przewiduje 
dodatkowych terminów zaliczenia. 

Pamiętajcie o 
wymaganej
liczbie punktów 
ECTS na każdym 
roku i w każdej 
grupie
przedmiotowej!



Wstęp do badań historycznych - ćwiczenia - 30h
Nauki pomocnicze historii z wybranej epoki -  ćwiczenia - 30h
Egzamin z wybranej epoki na poziomie B

Program studiów magisterskich
Program studiów to obok Regulaminu Studiów na UW jeden 
z najważniejszych dokumentów, z którym koniecznie powinniście się 
zapoznać. To właśnie z programu studiów dowiecie się praktycznie 
wszystkiego, o wybranym przez Was kierunku (w tym, jakie przedmioty 
i za ile punktów ECTS powinniście zaliczyć na każdym etapie studiów). 

Aktualny program studiów magisterskich znajdziecie na stronie 
Wydziału Historii w zakładce "Studia" - > "Historia, II stopień". 

Różnice programowe
Jeśli ukończyliście studia licencjackie na innym kierunku niż historia, 
musicie zrealizować kilka dodatkowych zajęć w ramach uzupełnienia 
różnic programowych:

Wyżej wymienione zajęcia realizujecie razem z osobami będącymi na
studiach licencjackich. 
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Zapisy na zajęcia
Na studiach zaocznych jesteście zapisywani na zajęcia odgórnie przez 
Sekcję ds. Studenckich (jeśli przedmiot jest obowiązkowy dla całego 
roku) lub na podstawie list przekazanych do Sekcji przez osoby 
prowadzące zajęcia (jeśli przedmioty są do wyboru - np. seminaria). 

W trakcie trwania semestru warto sprawdzać swoje konto w USOSweb 
i sprawdzać, czy jesteście zapisani/zapisane na wszystkie wymagane 
zajęcia. Jeśli chodzicie na jakiś przedmiot i nie widzicie go w USOSweb, 
skontaktujcie się z Sekcją ds. studenckich i poproście o dopisanie. 



login: Twój PESEL

hasło: takie samo jak w IRK

USOSweb
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów na studia następuje
immatrykulacja, czyli wpisanie na określony program i etap studiów. Po
udanej immatrykulacji otrzymujecie dostęp do swojego indywidualnego
konta w USOSweb. I tu pojawia się pierwsze pytanie: jak mam się tam
zalogować?

Co daje USOSweb? Całkiem wiele możliwości! To właśnie tam 
sprawdzicie, na które przedmioty jesteście zapisani, jakie są Wasze 
oceny, wypełnicie ankiety ewaluacyjne na koniec każdego semestru, 
skorzystacie z katalogu przedmiotów oferowanych przez wszystkie 
jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, złożycie podania i sprawdzicie 
odpowiedzi na te już złożone, a także wyślecie wiadomość do osób 
z Waszych grup zajęciowych. 

Pamiętajcie, że raz dziennie USOS jest aktualizowany. 
Oznacza to, że dane wprowadzone przez Sekcję 
ds. studenckich (np. zapisanie na zajęcia) nie są od 
razu widoczne na Waszych kontach w USOSweb.



wniosek o anulowanie, zmniejszenie lub zwolnienie z opłat
podanie o przeniesienie lub zmianę kierunku studiów
podanie dotyczące rezygnacji ze studiów
odwołanie od decyzji dotyczącej skreślenia z listy studentów

1.
2.
3.
4.

Podania - procedury i instrukcje
Wszystkie podania muszą są składane przez USOSweb. Jednak, aby 
podanie zostało rozpatrzone należy pobrać je z systemu i przesłać na 
adres mailowy studiów zaocznych (zaoczne.wh@uw.edu.pl)

Pamiętajcie, że większość podań nie musi być opatrzona Waszym 
podpisem. 

Podania, które nadal wymagają Waszych podpisów to:

Jedyne podanie, którego nie składacie przez USOSweb dotyczy 
wznowienia studiów. Na stronie Wydziału Historii znajdziecie formularz 
podania o wznowienie, który możecie pobrać i wypełnić. 

Odpowiedzi na złożone podania otrzymacie na swoich kontach 
w USOSweb, zaś decyzje administracyjne (skreślenie, wznowienie, 
zwolnienie z opłat) zostaną do Was wysłane pocztą (list polecony za 
potwierdzeniem odbioru). 

Podania o uznanie ocen

Podanie składacie w USOSweb ("Podanie o uznanie przedmiotu lub 
etapu studiów"). Pamiętajcie, aby do podania załączyć Kartę Przebiegu 
Studiów, skan indeksu lub kopię suplementu do dyplomu jako 
potwierdzenie uzyskania zaliczeń/ocen. 
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Płatności
Wszystkie informacje dotyczące płatności znajdziecie na Waszych
kontach w USOSweb ("Dla Wszystkich" -> "Płatności FK"). 

jednorazowa płata całej kwoty czesnego
rozłożenie płatności na dwie raty 2400zł/semestr
rozłożenie płatności na sześć rat po 800 zł każda (3 raty/semestr)

Wysokość czesnego na studiach zaocznych wynosi 4800 zł.
Rozpoczynając studia możecie wybrac spośród trzech różnych
sposobów dokonywania płatności za studia:

Terminy płatności znajdują się na Waszych kontach w USOSweb.
Również tam znajdziecie wszystkie dane do przelewu, a także blankiet
wpłaty. 

Pamiętajcie, że każdy z Was posiada indywidualne konto bankowe, na
które należy dokonywać wszystkich wpłat.

Faktura VAT

Potrzebujecie faktury za studia? Na stronie Wydziału Historii ("Studia"-
>"Najważniejsze informacje o studiach"->"Cennik") znajdziecie
formularz wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi
edukacyjne. Wypełniony formularz możecie przesłać na adres mailowy
studiów zaocznych lub bezpośrednio do Sekcji Finansowej WH



Kilka dobrych rad

Zanim pójdziecie na pierwsze zajęcia i wpadniecie w wir akademickiej
przygody, przygotowaliśmy dla Was kilka dobrych rady dotyczących
studiowania. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne i przydatne :) 

Przed rozpoczęciem studiów koniecznie zapoznajcie się 
z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Dlaczego 
warto wiedzieć, co zawiera ten dokument? To właśnie tam zawarte 
są Wasze prawa i obowiązki, a co za tym idzie - odpowiedź na 
większość Waszych pytań. 

Regularnie sprawdzajcie swoją skrzynkę mailową. 

Sprawdzajcie również "Aktualności studenckie" na stronie Wydziału 
Historii. Warto również zapoznać się z różnymi instrukcjami 
zamieszczonymi na stronie, w tym z instrukcją rozliczenia roku. 

Informacje o dyżurach osób prowadzących zajęcia są zamieszczone 
na stronie Wydziału Historii w "Aktualnościach studenckich". Przed 
udaniem się na dyżur zawsze warto napisać mail i upewnić się, czy 
w danym terminie dyżur się odbędzie.  

Jeśli korzystacie z dofinansowania czesnego, np. przez PFRON 
i potrzebujecie wypełnionego wniosku potwierdzającego Wasz status 
studenta/studentki, pamiętajcie o dostarczeniu do Sekcji 
ds. studenckich odpowiedniego druku. Dokumenty tego typu 
zazwyczaj są wypełniane od ręki, ale nie odkładajcie formalności na 
ostatnią chwilę. 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) mieści się na 
ul. Dobrej 55. Na stronie internetowej BON-u znajdziecie wszystkie 
dane kontaktowe (www.bon.uw.edu.pl)
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Pierwsze zajęcia są ważne, bo to na nich zapoznacie się 
z wymaganiami każdej z osób prowadzonych zajęcia oraz warunkami 
zaliczenia przedmiotu. Nie wykorzystujcie zatem dozwolonego limitu 
nieobecności już w trakcie pierwszego zjazdu. 

Studia na Wydziale Historii wymagają dużej samodyscypliny, ale 
pamiętajcie, że możecie liczyć na wsparcie nie tylko ze strony 
nauczycieli akademickich czy Kierownika Studiów, ale również Sekcji 
ds. studenckich.

Pamiętajcie, że zawsze warto pytać! 
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Powodzenia!Powodzenia!



opracowanie: Bogumiła Siebyła, Sekcja ds. studenckich WH

22 55 20 592 (pok. 7)

sekcja.stud.wh@uw.edu.pl
zaoczne.wh@uw.edu.pl

Sekcja ds. studenckich pok. nr 5 i 7 (III piętro) tel. 22 55 20 771 (pok. 5)




