
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Harmonogram Dni Adaptacyjnych 
dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 

w roku akademickim 2021/22
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Sekretariat CKNJOiEE (pokój nr 6), Al. Niepodległości 22, parter
22 września 2021 r. (środa)

godz. 8:30 - 10:30 
Odbiór legitymacji oraz podpisanie ślubowania dla studentów studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku nauczanie języków obcych; specjalność główna - nauczanie 
języka angielskiego, specjalność dodatkowa - nauczanie języka niemieckiego; tylko dla osób 
przyjętych w I turze rekrutacji tj. w sierpniu 2021 roku, których nazwisko zaczyna się na literę:

od A - D godz. 8:30 – 9:00

od G K godz. 9:00 – 9:30

od L - P godz. 9:30 – 10:00

od R - Z godz. 10:00 – 10:30

23 września 2021 r. (czwartek)
godz. 8:30 - 10:30
Odbiór legitymacji oraz podpisanie ślubowania dla studentów studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku nauczanie języków obcych; specjalność główna - nauczanie 
języka angielskiego, specjalność dodatkowa - nauczanie języka francuskiego; tylko dla osób 
przyjętych w I turze rekrutacji tj. w sierpniu 2021 roku, których nazwisko zaczyna się na literę:

od B - G godz. 8:30 – 9:00

od J - M godz. 9:00 – 9:30

od O - W godz. 9.30 – 10.00

24 września 2021 r. (piątek)
godz. 8:30 - 10:30
Odbiór legitymacji oraz podpisanie ślubowania dla studentów studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku nauczanie języków obcych; specjalność główna - nauczanie 
języka angielskiego, specjalność dodatkowa - nauczanie wiedzy o społeczeństwie; tylko dla osób 
przyjętych w I turze rekrutacji tj. w sierpniu 2021 roku, których nazwisko zaczyna się na literę:

od A - K godz. 8:30 – 9:00

od M P godz. 9:00 – 9:30

od R - Z godz. 9:30 – 10:00

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym przypominamy o obowiązkowym 
zakładaniu maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk.



27 września 2021 r. (poniedziałek)

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE ZDALNYM/ONLINE 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

STUDENCI UCZESTNICZĄCY W SPOTKANIACH ONLINE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAŁOŻENIA KONTA 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ W DOMENIE  student.uw.edu.pl i LOGOWANIA SIĘ Z TEGO ADRESU NA 
SPOTKANIA

godz. 10:00

Szkolenie z korzystania z narzędzi informatycznych wykorzystywanych w kształceniu 
na odległość: Kampus 1 i 2, Google Suite, Zoom
dr Małgorzata Al-Khatib
link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/82236807786?pwd=cVBXb0xNNkI2UTlxcEUrMXhkZE94Zz09
Meeting ID: 822 3680 7786, Passcode: 076151

godz. 11:00
Obsługa i korzystanie z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS)
mgr Łukasz Adamski
link do spotkania:
https://meet.google.com/odf-rgdr-guc

godz. 12:00
Spotkanie z koordynatorem CKNJOiEE ds. stypendialnych 
mgr Michał Goszczyński 
link do spotkania: 
https://us02web.zoom.us/j/89653079073?pwd=bzh4OGJ1RWlKUWdaK0Y1blVkSHZidz09

godz. 13:00
Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego 
stopnia
dr Ewa Guz, dr Jacek Romaniuk, mgr Joanna Fituła
link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/88423436701
Meeting ID: 884 2343 6701

28 września 2021 r. (wtorek)
Uniwersytet Warszawski, Audytorium Starej Biblioteki, 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

INAUGURACJA ODBYWA SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM 
(dostępnych jest ok. 110 miejsc - wstęp wg kolejności przybycia)

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym przypominamy o obowiązkowym zakładaniu 
maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk.

godz. 15:00
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla nowo przyjętych studentów 
studiów pierwszego i drugiego stopnia Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków 

http://student.uw.edu.pl/
https://us02web.zoom.us/j/82236807786?pwd=cVBXb0xNNkI2UTlxcEUrMXhkZE94Zz09
https://meet.google.com/odf-rgdr-guc
https://us02web.zoom.us/j/89653079073?pwd=bzh4OGJ1RWlKUWdaK0Y1blVkSHZidz09
https://us02web.zoom.us/j/88423436701


Obcych i Edukacji Europejskiej na kierunku: nauczanie języków obcych

4 października 2021 r. (poniedziałek) 
Początek zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i 
drugiego stopnia - wed ług planu zajęć , który jest dostępny na stronie 
www.cknjoiee.uw.edu.pl/student/plany zajęć. 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA OBJĘTE PROGRAMEM PIERWSZEGO ROKU

 (realizowane w trybie zdalnym/online w terminie wybranym przez studentów)

Szkolenie BHP

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik 
kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji 
Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o terminach Szkolenia BHP zostaną opublikowane na stronie 
cknjoiee.uw.edu.pl w „Aktualnościach”.

Szkolenie BUW

Studenci pierwszego roku CKNJOiEE szkolenie biblioteczne BUW odbywają drogą 
elektroniczną. 

Informacje o szkoleniach znajdują się na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-
biblioteczne-dla-studentow-uw/

INFORMACJE CKNJOiEE, Z KTÓRYMI STUDENT OBOWIĄZKOWO POWINIEN SIĘ 
ZAPOZNAĆ

Informacje Przedstawiciela Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
https://vimeo.com/612555689

Informacje Kierownika Biblioteki CKNJOiEE

http://cknjoiee.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Biblioteka_Informacje_dla-I-Roku.odt

http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/student/plany
https://kampus.come.uw.edu.pl
https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-biblioteczne-dla-studentow-uw/
http://cknjoiee.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Biblioteka_Informacje_dla-I-Roku.odt

