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Osoby na Chemii



Osoby i biura na Chemii

• Dziekan: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
• Dziekan ds. studenckich: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
• Dziekanat studencki: Jan Niedziński, Agnieszka Sytek (USOSWeb)
• Opiekun roku: Janusz Cukras
• Starosta roku: ?

2



Osoby i biura na Chemii

Dziekanat studencki przyjmuje studentów
od poniedziałku do środy w godzinach

11:00–14:00

i w czwartek w godzinach

10:00–14:00.
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Kontakt do opiekuna roku

Pokój 416F (skrzydło chemii fizycznej) głównego gmachu Wydziału
Chemii.

• Kierunek chemia: opiekun.chemia.2016@chem.uw.edu.pl
• Kierunek ZMITP: opiekun.zmitp.2016@chem.uw.edu.pl

Zasady mailowania:

• Nadawca ma mieć wyświetlane imię i nazwisko lub je wyraźnie podać.

• Piszemy w jednym wątku, tzn. stosujemy guzik „odpowiedz/reply”.

• Studenci MISMaP-u zaznaczają, że są studentami MISMaP-u.

• Problemami z rejestracją na przedmioty zajmuje się TYLKO dziekanat.

• Proszę nie oczekiwać natychmiastowej odpowiedzi.
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Organizacja studiów



3-letni licencjat

• Każdy rok: 60 ECTS-ów. ← Każdy semestr: 30 ECTS-ów.

• Każdy semestr ma swoje przedmioty obowiązkowe.
• W ciągu 3 lat: 9–12 ECTS-ów z przedmiotów niezwiązanych z
kierunkiem studiów (w tym 5 ECTS-ów z obszarów nauk
humanistycznych i społecznych).

• W ciągu 3 lat: 3 semestry WF-u (3 ECTS-y).
• Najpóźniej w 5 semestrze trzeba zdać egzamin z języka obcego
na poziomie B2 (jeśli nie jest to język angielski, trzeba
dodatkowo zaliczyć jeden lektorat z angielskiego na poziomie
B1). Lektoraty nie są obowiązkowe.
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Pierwszy rok



Pierwszy rok

Szczegółowe informacje są w informatorze na stronie Wydziału.

www.chem.uw.edu.pl
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Pierwszy rok
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Pierwszy rok
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Pierwszy rok
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Pierwszy rok — informator

10



Pierwszy rok — informator
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Pierwszy rok — informator
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Pierwszy rok — informator
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Zapisy na przedmioty

Zapisy do konkretnych grup konkretnych przedmiotów dokonuje się
przez system USOSweb Wydziału Chemii.

Terminy rejestracji na przedmioty podane są stronie głównej
USOSweb.

Wykład z chemii ogólnej prowadzi trzech wykładowców. Zapisujemy
się do grupy proseminaryjnej tego samego wykładowcy, na którego
wykład się zapisaliśmy.
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WF, lektoraty, OGUN-y

Na przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów zapisujemy się,
wydając wirtualne żetony w systemie USOS.

rejestracja.usos.uw.edu.pl

Zapisy na lektoraty językowe są tylko w I semestrze.

Zapisy na lektoraty językowe obowiązują na cały rok. Jeśli chcemy
zrezygnować po semestrze, trzeba się wyrejestrować.
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Rzeczy do zrobienia na początku!



Studenckie konto pocztowe — google.uw.edu.pl
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Trzy szkolenia

1. Szkolenie biblioteczne.
2. Szkolenie BHP.
3. Podstawy ochrony własności intelektualnej.

Na te szkolenia studentów rejestruje dziekanat.
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Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne zaliczamy na komputerach biblioteki Wydziału
Chemii przez wykonanie testu zaliczeniowego.

www.chem.uw.edu.pl/biblioteka

Zakładka „e-szkolenia”: materiały i test.

login: biblioteka
hasło: Biblioteka2016

Termin: 31 października 2016 r.
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Ubezpieczenie

Przed dopuszczeniem do pracy w laboratorium konieczne jest
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczamy się w dziekanacie studenckim. Proszę śledzić gablotę
przy dziekanacie w celu uzyskania dalszych informacji.
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Stypendia socjalne

Komisja Stypendialna Wydziału Chemii w pokoju obok punktu ksero.
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Start

Zajęcia zaczynają się 3 października.
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Powodzenia!
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