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Drodzy Studenci,  

Mamy nadzieję, że z entuzjazmem rozpoczynacie rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie 
Warszawskim . Welcome Point nieustannie stara się, żeby ten czas był dla Was przyjemny i pełen 
miłych doświadczeń. 
Przygotowaliśmy dla Was w najbliższym czasie kilka interesujących spotkań i szkoleń, na które gorąco 
Was zapraszamy.  

• 2 dyżury pomocy w rejestracji na zajęcia w USOS:  
4.10.2019 r., godz. 10:00 – 13:00, 5.10.2019 r., godz. 14:00 – 16:00  
budynek Samorządu Studentów UW przy małym dziedzińcu na Kampusie Głównym (piętro 
pierwsze, sala numer 200) 
http://welcome.uw.edu.pl/usos-registration-assistance-2/ 

 
• Warsztaty z orientacji kulturowej 
- 11 – 12.10.2019 r. (studenci I roku studiów pierwszego stopnia) 
- 25 – 26.10.2019 r. (studenci I roku studiów drugiego stopnia) 

http://bit.ly/2oUOEU1  
 

• Gra terenowa na Kampusie Głównym – szczegóły wkrótce (Zarząd Samorządu Studentów) 
 
Zapraszamy także do lektury naszego świeżutkiego przewodnika dla studentów zagranicznych:  
https://drive.google.com/file/d/1rdIjJ18DM77pZNG86q_sn-9g1f05elxI/view?usp=sharing  
 
Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, a w 
szczególności do udziału w wolontariacie wielokulturowym i rozpoczynających się już w najbliższy 
piątek 4 października spotkaniach na temat polskiej kultury: http://bit.ly/2oeIvC4  
 
Więcej informacji na temat wydarzeń możecie znaleźć na naszej stronie internetowej i Facebooku:  
http://welcome.uw.edu.pl/ 
https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/  

 
serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy, 

Zespół Welcome Point 
 welome@uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl 

 

 

 

http://welcome.uw.edu.pl/usos-registration-assistance-2/
http://bit.ly/2oUOEU1
https://drive.google.com/file/d/1rdIjJ18DM77pZNG86q_sn-9g1f05elxI/view?usp=sharing
http://bit.ly/2oeIvC4
http://welcome.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/
mailto:welome@uw.edu.pl
http://www.welcome.uw.edu.pl/


 

 

Dear Students,  

We hope that you enjoy first days in Warsaw and that you started the new academic year with 
enthusiasm. It surely will be a great time for you all. Welcome Point prepared very interesting events 
for you in October. Among them are: 

Duty hours for token registrations  

4th of October from 10 am to 1 pm and on 5th of October from 2 pm to 4 pm in the building of 
Student’s Union near the small courtyard on the main campus (first floor, room 200). 

 
Cultural orientation workshops 

- 11 – 12.10.2019 r. (students of the first year of Bachelor studies) 
- 25 – 26.10.2019 r. (students of the second year of Master studies) 
- http://bit.ly/2oUOEU1  

 
Campus game with the Students’ Union – details soon 
 
Please also check our new, fresh guidebook for international students: 
https://drive.google.com/file/d/1rdIjJ18DM77pZNG86q_sn-9g1f05elxI/view?usp=sharing  
 
We cordially invite you also to learn about the offer of the Volunteer Centre of the UW and to 
participate in the Multicultural Volunteering that starts this Friday 5th of October: 
http://bit.ly/2oeIvC4 
 
Learn more on our website and Facebook group:  

• http://welcome.uw.edu.pl/october-at-welcome-point/ 
• https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/  

Kind regards, 

Welcome Point Team 
 welome@uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl 
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