
 

 

Harmonogram Dni Adaptacyjnych  
dla nowo przyj ętych studentów I roku studiów pierwszego stopnia 

Centrum Kształcenia Nauczycieli J ęzyków Obcych i Edukacji Europejskiej UW 
w roku akademickim  2022/2023  

 Podczas Dni Adaptacyjnych nowo przyjęci studenci CKNJOiEE biorą udział w serii 
szkoleń i wydarzeń przygotowujących ich do podjęcia studiów pierwszego stopnia na kie-
runku nauczanie języków obcych. 

 W ramach adaptacji, nowo przyjęci studenci zapoznają się z zasadami studiowania 
w Centrum i na UW, systemami informatycznymi obsługi toku studiów i zajęć dydaktycz-
nych i uzyskują informacje niezbędne z punktu widzenia rozpoczęcia udziału w zajęciach 
dydaktycznych.  

UWAGA! Udział we wszystkich wydarzeniach objętych harmonogramem                            
jest obowiązkowy.  

 
SKRÓCONY KALENDARZ DNI ADAPTACYJNYCH CKNJOiEE 2022/ 23 

data  godzina  miejsce  wydarzenie  

28 września 
(środa)  

10:00 -11:30 al. Niepodległości 22,  
I piętro, sala 109 

Spotkanie organizacyjne ze studentami  - tok studiów 
oraz sprawy organizacyjno-administracyjne   

 11:30 - 12.00 al. Niepodległości 22,  
I piętro, sala 109 

Szkolenie dla studentów z obsługi i korzystania        z 
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów - 
USOS 

 13:00 - 15.00 Kampus UW,                  ul. 
Krakowskie Przedmieście 
26/28 
Audytorium Starej 
Biblioteki ("stary BUW) 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 

30 września 
(piątek)  

8:15 - 10:15 
(odbiór wyłącznie 
zgodnie z 
porządkiem 
alfabetycznym) 

Niepodległości 22, 
sekretariat CKNJOiEE, 
parter, pokój 6 

Odbiór legitymacji studenckiej 

 8:45 - 10:45 
(szkolenie 
wyłącznie zgodnie 
z porządkiem 
alfabetycznym) 

al. Niepodległości 22,             
I piętro, sala 109 

Szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania         ze 
zbiorów biblioteki CKNJOiEE 

 11:00 - 12:00 al. Niepodległości 22,               
I piętro, sala 109 

Wprowadzenie do ogólnouniwersyteckiej platformy e-
learningowej  - KAMPUS 1 i 2 

 12:15 - 14.00 
 

al. Niepodległości 22,                 
I piętro, sala 109 

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta - 
pomoc materialna na UW 

4 października 
(wtorek)  

od 8:00 zgodnie z rozkładem zajęć Początek zajęć dydaktycznych dla studentów studiów 
stacjonarnych  

do ko ńca  
semestru 
zimowego 
2022/23 

- zdalnie Szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania             
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UW (BUW) 

do ko ńca 
semestru 
zimowego 
2022/23 

- zdalnie  Szkolenie BHP 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNI ADAPTACYJNYCH CKNJOIEE 2022/23  

28 września 2022 r. 

godz. 10:00 - 11:30 , al. Niepodległości 22, I piętro, sala 109 

Spotkanie organizacyjne ze studentami  - tok studió w oraz sprawy organizacyjno-
administracyjne   - dr Ewa Guz, Dyrektor ds. Kształcenia 

    Plan spotkania:  

1. Programy i plany studiów - www.cknjoiee.uw.edu.pl, zakładka Student/Programy 
studiów/Studia I stopnia. 

2. Rozkład zajęć na rok 2022/2023 - www.cknjoiee.uw.edu.pl, zakładka 
Student/Plany zajęć. 

3. Ważne osoby w CKNJOiEE -  www.cknjoiee.uw.edu.pl, zakładka Student/Ważne 
osoby w CKNJOiEE UW. 

4. Ważne dokumenty:  

• Regulamin Studiów na UW -  www.cknjoiee.uw.edu.pl, zakładka O 
Centrum/Plany zajęć/Regulamin Studiów. 

• Regulamin przedmiotu Nauka Języka w CKNJOiEE - zakładka 
Student/Regulamin Nauki Języka. 

4. Organizacja roku akademickiego 2022/2023 - 
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6102/M.2022.19.Post.2.pdf. 

5. Opłaty za usługi edukacyjne - 
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6173/M.2022.89.Zarz.50.pdf 

6. mLegitymacja studencka  - https://www.uw.edu.pl/mlegitymacja-studencka-w-
usosweb/ 

7. Kredyt studencki - https://bok.uw.edu.pl/kredyty-dla-studentow/. 

8. Zajęcia wychowania fizycznego - http://wfisport.uw.edu.pl/pelna-wersja/. 

9. Przedmioty przygotowujące do podjęcia studiowania (BHP i POWI). 

10. Ubezpieczenie zdrowotne - https://bpm.uw.edu.pl/ubezpieczenie-3/ 

godz. 11:30 - 12:00,  al. Niepodległości 22, I piętro, sala 109 

Szkolenie dla studentów z obsługi i korzystania z U niwersyteckiego Systemu    
Obsługi Studentów - USOS - mgr Łukasz Adamski 

godz. 13:00 - 15:00,  Kampus UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Audytorium Starej 
Biblioteki ("stary BUW) 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 

Program uroczystości 

1. Hymn państwowy i hymn Unii Europejskiej 

2. Powitanie i przemówienie Dyrektor CKNJOiEE, dr Danuta  Romaniuk 

3. Przemówienie przedstawiciela Władz Rektorskich  

4. Wystąpienie Dyrektora ds. kształcenia CKNJOiEE, dr Ewa Guz 



 

 

5. Wystąpienie Kierowników Ośrodków CKNJOiEE 

6. Wystąpienie Przedstawiciela Samorządu Studentów w CKNJOiEE UW 

7. Uroczyste ślubowanie 

8. Gaude Mater Polonia 

9. Wykład inauguracyjny - "Wielojęzyczny nauczyciel i wielojęzyczny uczeń.              
Dydaktyka  wielojęzyczności na lekcji języka obcego"                                                  
- dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk 

10.  Gaudeamus Igitur 

11.  Zakończenie uroczystości przez Dyrektor CKNJOiEE, dr Danuta  Romaniuk 

30 września 2022 r.  

godz. 8:15 - 10:15, al. Niepodległości 22, sekretariat CKNJOiEE, parter, pokój 6 

Odbiór legitymacji studenckiej 
Studenci, których nazwisko zaczyna się na daną literę, odbierają legitymacje                       
w następujących godzinach: 
od A - D godz.    8:15 - 8:45

 

 

od F - K godz.    8:45 - 9:15 

od L - R godz.    9:15 - 9:45 

od S - Ż godz.    9:45 - 10:15 

godz. 8:45 - 10:45 , al. Niepodległości 22, I piętro, sala 109 

Szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania ze zb iorów biblioteki CKNJOiEE      
- mgr Barbara Pogorzelska 

Studenci, których nazwisko zaczyna się na daną literę, odbywają szkolenie                     
w następujących godzinach: 

od A - D godz.     8:45 - 9:15 

od F - K godz.     9:15 - 9:45 

od L - R godz.     9:45 - 10:15 

od S - Ż godz.    10:15 - 10:45 

godz.11:00 - 12:00,  al. Niepodległości 22, I piętro, sala 109 

Wprowadzenie do ogólnouniwersyteckiej platformy e-l earningowej  
KAMPUS 1 i 2 -  mgr Monika Galbarczyk 

godz.12:15 - 14.00,  al. Niepodległości 22, I piętro, sala 109 

Szkolenie z zakresu praw i obowi ązków studenta - pomoc materialna na UW – 
Małgorzata Wasilewska, Przewodnicząca Samorządu Studentów CKNJOiEE 

4 października 2022 r. 

Początek zaj ęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych w 
CKNJOiEE 

Plan zajęć dostępny jest na stronie CKNJOiEE: http://cknjoiee.uw.edu.pl/studia-i-stopnia/ 

 

UWAGA STUDENCI! 



 

 

W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO PODJĘCIA STUDIÓW WSZYSCY NOWO 
PRZYJĘCI STUDENCI I ROKU SĄ ZOBOWIĄZANI SAMODZIELNIE ODBYĆ 
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA  NIESTACJONARNE, NA KTÓRE LOGUJĄ SIĘ ZA 
POMOCĄ ADRESU MAILOWEGO W DOMENIE UE: student.uw.edu.pl: 
 

 1. Szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania z e zbiorów Biblioteki                           
Uniwersyteckiej UW (BUW) 

Szczegółowe informacje o szkoleniu są dostępne na stronie: 
buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-biblioteczne-dla-studentow-uw/ 

Studenci CKNJOiEE zobowiązani są do samodzielnego zrealizowania szkolenia 
bibliotecznego BUW  w semestrze zimowym I roku studiów. 

Jest to szkolenie online w języku polskim, które kończy się testem. Aby otrzymać 
certyfikat ukończenia szkolenia, należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 6 
pytań.  

Po zaliczeniu testu, student samodzielnie pobiera ze strony certyfikat - od 2020 r. 
Informatorium BUW nie wydaje papierowych zaświadczeń o zaliczeniu szkolenia 
bibliotecznego.  

Instrukcja pobrania certyfikatu jest dostępna pod adresem: 
buw.uw.edu.pl//wpcontent/uploads/2020/04/Instrukcja-pobrania-certyfikatu-
szkoleniabibliotecznego.pdf.  

Student drukuje certyfikat i potwierdza ukończenie szkolenia okazując go w 
sekretariacie CKNJOiEE, zajmującym się obsługą toku studiów. 

2. Szkolenie BHP 

Zajęcia w zakresie szkolenia BHP odbywają się w formie internetowego kursu 
realizowanego na platformie „Kampus” (kampus.come.uw.edu.pl). Szczegółowe 
informacje dotyczące terminów i realizacji szkolenia zostaną podane do wiadomości 
studentów na stronie CKNJOiEE. 


