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Start!
Ale zanim...
Witamy w elektronicznym informatorze.
Naszą intencją, jako Samorządu, jest aby
przekazać tutaj jak najwięcej przydatnych
rad na dobry początek. Takich, jakie sami
chcielibyśmy usłyszeć na początku naszej
drogi...
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Struktura



To właśnie Jego Magnificencja Rektor
reprezentuje Politechnikę Warszawską
w kraju i na świecie. Odpowiada za
najważniejsze decyzje na uczelni, jej
gospodarkę finansową oraz strategię.

Prorektor ds. Ogólnych nadzoruje
administrację, zarządza gospodarką
naszej uczelni, a także współpracuje
z organizacjami działającymi na PW.

Prorektor ds. Nauki działa w obszarze
finansowania badań. Opiekuje się kadrą
naukową uczelni, a także ma wpływ na
przydzielane pracownikom stopnie.

Prorektor ds. Studiów kontroluje jakość
kształcenia. Nadzoruje sprawy związane
z uchwaleniem regulaminu studiów,
Opiekuje się Studium Języków Obcych
oraz Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu.

Prorektor ds. Rozwoju pilnie nadzoruje
inwestycje oraz zamówienia publiczne.
Dogląda prac nad przygotowaniem
i realizacją budżetu uczelni.Prorektor ds. Studenckich współdziała

z reprezentantami wszelkich organizacji
studenckich i doktoranckich. Sprawuje
pieczę nad rekrutacją, koordynuje
działania promocji Uczelni, a także ma
wpływ na życie kulturalne, sprawy
socjalno-bytowe czy sport i rekreację
społeczności studenckiej.

Prorektor ds. Filii w Płocku reprezentuje
ją. Nadzoruje jej działalność, a także
koordynuje strategię rozwoju.

Uczelnia



Prorektor ds.

Ogólnych

Nauki

Studiów

Rozwoju

Studenckich

Filii w Płocku

Rektor



Wydział
Dziekan jako reprezentant wydziału
podejmuje decyzje dotyczące jego
funkcjonowania, zarządza środkami.
Dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-
bytowych studentów i doktorantów
poprzez współpracę z Wydziałową Radą
Samorządu oraz Radą Doktorantów.
Jest również odpowiedzialny za organ
Rady Wydziału.

Każdy Wydział potrzebuje jednostek
organizacyjnych, które określają
pewien obszar dydaktyczny
realizowany na Wydziale. Są
nazywane zakładami, katedrami
bądź instytutami.
Administracja natomiast odpowiada
za wszelkie kwestie formalnie oraz
finanse.
Dziekanat, który odwiedzicie nie raz,
obsługuje głównie sprawy dotyczące
rekrutacji, legitymacji i stypendiów.

Dziekan nie dałby sobie rady sam gdyby
nie wsparcie Prodziekanów. Na każdym
Wydziale ich liczba, a także kompetencje
różnią się; wynika to ze specyfikacji
jednostki. Najczęściej można wyróżnić
kilka rodzajów stanowisk funkcyjnych:

- Prodziekan ds.Ogólnych

- Prodziekan ds.Nauki

- Prodziekan ds. Studiów

- Prodziekan ds. Studenckich

Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.bip.pw.edu.pl.



Obowiązki



Regulamin
Każdy student ma i powinien znać swoje prawa, aby
w sytuacjach spornych wiedzieć, że wszystko jest
realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
w PolitechniceWarszawskiej.

Skąd czerpać wiedzę?
Dobrą lekturą na senny październik jest Regulamin
Studiów, którego przepisy przydadzą się w trakcie
studiowania niejeden raz! Każdy student ma prawo do
przeszkolenia z zakresu swoich pozostałych praw, jak
również obowiązków. Realizuje to Samorząd Studentów
na początku roku akademickiego, żeby wytłumaczyć
najbardziej podstawowe przepisy, pozwalając na lepszy
start przy lekturze regulaminu.

Pytania?
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przepisów,
zgłoście się do swojej Wydziałowej Rady Samorządu.
Chętnie Wam pomogą i wytłumaczą każdy nawet
najbardziej zawiły paragraf.

Pamiętajcie, że nowe zasady zaliczenia wprowadzone pod
koniec semestru bez Waszej zgody są niedopuszczalne wg
Regulaminu Studiów!



Nauczanie



Politechnika zdalnie
Mail w domenie PW
Każdemu studentowi przysługuje pakiet Office 365. Aby
generować hasło do usługi - USOS/Dla studentów/OFFICE 365/
reset hasła

Wzór adresu mailowego: jan.kowalski.stud@pw.edu.pl

Aktywacja konta jest konieczna, aby uczestniczyć
w zajęciach zdalnych prowadzonych przez platformę Microsoft
Teams!

Wspomniane adresy mailowe należą do oficjalnych kont
uczelnianych (poczty Microsoft Outlook), które przysługują
każdemu studentowi oraz pracownikowi politechniki.
Komunikacja formalna
Pisząc do prowadzącego:
- Uwzględnĳ tytuł (USOS zawiera często nieaktualne dane,
dlatego warto zajrzeć na stronę wydziału)
- zamiast „pozdrawiam” napisz „ z wyrazami szacunku”
- unikaj „witam”
- Jeśli sprawa dotyka całej grupy, wybierzce przedstawiciela, aby
sformułował mail zbiorowy,
Wi-Fi
Na terenie uczelni działa bezpłatna sieć Eduroam, umożliwiająca
bezpieczny roaming dla użytkowników jednostek naukowych
w całej Europie.



Obieralne zajęcia



Studium
Języków
Obcych

Strona SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/

Każdy studentw trakcie studiów I stopnia zobowiązany jest
do odbycia z języka 180 godzin oraz uzyskania certyfikatu
znajomości języka obcego w stopniu B2.

Egzamin B2 to obowiązkowy egzamin z języka obcego
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia językowego.
Bez zaliczonego egzaminu B2 nie można uzyskać dyplomu
ukończenia studiów I stopnia. Nie można także rozpocząć
nauki następnego języka obcegow ramach przysługującego
limitu godzin. (należy wtedy odbyć kurs przygotowujący
do egzaminu B2 z języka angielskiego)
Egzamin można zaliczyć uznawanym na PW certyfikatem
zewnętrznym (ich listę można znaleźć na stronie
w zakładce Komisja Egzaminacyjna) lub zdać ten
organizowany przez Studium Języków Obcych PW.

Do egzaminu można przystąpić w wybranej przez siebie
sesji począwszy od 1-szego semestru studiów. Powinien on
być zdany najpóźniej w ostatnim semestrze nauki języka
zgodnie z programem studiów na danymwydziale.

Po zdanym egzaminie B2 możliwe jest przystąpienie
do lektoratów tematycznych z języka angielskiego
oraz innych języków nowożytnych. Lista dostępna jest
na stronie.



Aby zapisać się na wybrane zajęcia z WF-u należy:
- przystąpić do rejestracji w systemie USOS. Działa ona na
zasadzie „kto pierwszy”, a liczba miejsc w każdej grupie
jest ograniczona

- jeżeli próba zapisania się na zajęcia w wyznaczonym
terminie nie udała się lub chcesz dobrać bardziej
odpowiadającą Twojemu planowi godzinę, musisz pojawić
się na pierwszych zajęciach i dokonać zapisu bezpośrednio
u prowadzącego.
- na niektóre zajęcia można zapisać się wyłącznie na
miejscu
- pełne zaliczenie WF-u składa się z trzech semestrów
- Twój wydział ustala w jakich semestrach musi odbyć się
zaliczenie przedmiotu
- zdanie semestru zależy od frekwencji - dopuszczalne są
maksymalnie dwie nieobecności
- niektóre przedmioty są odpłatne
- dokładna lista dostępnych dyscyplin znajduje się na
stronie

SWFiS
StudiumWychowania Fizycznego i Sportu

Strona SWFiS: https://www.swfis.pw.edu.pl/



Pomoc



Masz pytanie? Napisz na adres: stypendia@samorzad.pw.edu.pl

jeżeli znalazłeś się
w trudnej, przejściowej
sytuacji materialnej.

Zapomoga
jeżeli dochód na
osobę w rodzinie nie
przekracza 1050 zł.

Stypendium
socjalne

Stypendium
dla osób
niepełnosprawnych
jeżeli posiadasz orzeczenie
o niepełnosprawności.

Stypendium
Rektora

dla tegorocznych maturzystów,
jeżeli jesteś laureatem olimpiady
międzynarodowej albo stopnia
centralnego (również finalistą)
lub medalistą minimum
współzawodnictwa sportowego
o tytuł Mistrza Polski.

Jeśli studiujesz na PW,
przysługują Ci świadczenia
materialne:

Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj
do poradnika stypendialnego.



Psychoedukacja

Będąc Studentem PW, możesz uzyskać bezpłatną pomoc
psychologiczną zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Dostępne formy to:

Rozmowy wspierające, motywujące,
terapeutyczne.

Konsultacje i informacje na temat
innych możliwości specjalistycznej
pomocy

Pomoc w rozwiązaniu sytuacji
traumatycznych i kryzysowych.

Wsparcie polegające na stosowaniu
różnych form działania psychologicznego
ukierunkowanego na rozwój człowieka.

Pomoc psychologiczna

Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.bss.pw.edu.pl/Psycholog



O samorządzie



Samorząd Studentów Politechniki
Warszawskiej, zgodnie z Ustawą Prawo
o Szkolnictwie Wyższym, tworzą
wszyscy studenci.

samorząd =
wszyscy studenci

Członkowie organów samorządu reprezentują
studentów w gremiach wydziałowych
i uczelnianych. Zyskując prawo do głosu
oraz współdecydowania w sprawach istotnych
dla społeczności studenckiej.
Samorząd działa na rzecz studentów poprzez
dbanie o:
- sprawy socjalno-bytowe,
- zabieganie o wysoki poziom kształcenia
- rozwój naukowy studentów
- wsparcie międzynarodowych programów
edukacyjnych

Strona SSPW: https://sspw.pl/



Parlament to najwyższy organ
uchwałodawczy Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej.
Tworzą go demokratycznie wybrani
przedstawiciele każdego z samorządów
wydziałowych, Rad Mieszkańców
Domów Studenckich oraz pozostałych
organizacji.
Ustanawia przewodniczącego całego
SSPW, Komisji Programowych a także
Senatorów Studenckich.

Parlament

Komisje programowe
Tworzą je wybrani delegaci wszystkich
jednostek wydziałowych i organizacji.
Ich działania są bardzo szeroko
zakrojone, od planowania projektów
centralnych po opiekę socjalną czy
kwaterunek.



Komisja Socjalna ma za zadanie podział
środków otrzymanych z budżetu
państwa na różne formy pomocy
materialnej, takie jak np. stypendia
socjalne czy zapomogi.

Komisja Kultury inicjuje i organizuje
różne wydarzenia kulturalne, jak: cykle
koncertowe, festiwale oraz przeglądy
artystyczne, wystawy czy największe
święto studenckie — Juwenalia.

Komisja Finansowo-Gospodarcza
odpowiada za podział funduszy na różne
obszary aktywności studenckiej.

Zadaniem Komisji Dydaktycznej jest
współpraca z władzami Uczelni
w obszarze kształcenia, Regulaminu
Studiów oraz współpraca z kołami
naukowymi.

Komisja Zagraniczna natomiast wspiera
międzynarodowąwymianę i współpracę
studentów. Działa także w obszarze
europejskich programów edukacyjnych.

Komisja Sportu i Turystyki organizuje
wydarzenia sportowe oraz krzewi
kulturę fizyczną, współdziałając
z Akademickim Związkiem Sportowym
i organizacjami turystycznymi.

Komisja Finansowo-Gospodarcza

Komisja ds. Cyfryzacji zajmuje się
usprawnianiem systemów samorządu

Komisja Domów Studenckich
współpracuje z Radami Mieszkańców,
rozwiązując bieżące problemy, a także
planując remonty oraz modernizację
akademików.

Komisja Domów Studenckich

Komisja Promocji i Współpracy Zewnętrznej
wspiera i promuje projekty studenckie
oraz pracuje na rzecz pozyskiwania
sponsorów.

Komisja Kwaterunkowa odpowiada za
przeprowadzenie akcji kwaterunkowej.



WY
DA

Juwenalia PW to coroczne, huczne
święto studentów naszej politechniki,
odbywające się na Stadionie Syrenki.
Wielkie gwiazdy polskiej sceny
muzycznej, a także wyróżnione
w eliminacjach zespoły studenckie
za każdym razem zapewniają potężną
dawkę energii.

COŚ, czyli Centralne Otrzęsiny
Świeżaków to największa impreza
otrzęsinowa dla pierwszorocznych
studentów. Tor przeszkód, animacje,
koncerty, konkursy i wiele innych
dostępnych atrakcji stwarzają idealne
warunki, by zacieśnić więzi lub
nawiązac zupełnie nowe znajomości!



RZE
NIAZłota Kreda to konkurs o zupełnie
odmiennym charakterze. Na scenę
wkraczają tutaj najlepsi z najlepszych
w dziedzinie dydaktyki. Każdy student
ma swój głos, aby wskazać ulubionego
nauczyciela akademickiego w kilku
dostępnych kategoriach zajęciowych.

Wybory Miss i Mistera PW to
wieloetapowe wydarzenie, zwieńczone
uroczystą galą finałową. Ten
listopadowy konkurs piękności jest
wspaniałą okazją, by zabłysnąć nie
tylko na wydziale, ale przed całą
społecznością Politechniki!

I naprawdę wiele, wiele innych...



Kalendarz
Akademicki
jest cyklicznym projektem Komisji Promocji
i Współpracy Zewnętrznej.
Zaprojektowany przez studentów dla studentów. To
w nim możecie sporządzić potrzebne notatki,
czy umieścić daty najważniejszych zaliczeń.
W kalendarzu znajdziecie terminy największych

wydarzeń politechnicznych, dni wolnych,
a także bardziej szczegółowe informacje
na temat samorządu, pozostałych organizacji
oraz Kół Naukowych.
Kalendarzem nie rządzi wyłącznie funkcjonalność.
Znajdziecie w nim również odrobinę rozrywki
w postaci sudoku, czy wykreślanek.
Planer kryje w sobie również pakiet kuponów
studenckich.
Z roku na rok kalendarz przybiera nową, odmienną
szatę graficzną, co nadaje mu unikatowości.
Kalendarz Akademicki jest w pełni darmowy! Jedynie,
należy się zarejestrować w systemie, zadeklarować
odbiór i gotowe!

Zapraszamy na: https://ka.sspw.pl/article,list:4301099



Organizacje



NZS tworzą ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach
i niezaspokojonej ciekawości świata. Ich celem jest aktywne kreowanie
studenckiej rzeczywistości poprzez tworzenie projektów społecznych,
kulturalnych, a także wyjazdów integracyjnych.
https://www.facebook.com/nzspw

Radio Aktywne to studencka rozgłośnia Politechniki Warszawskiej
i najstarsze akademickie radio w Warszawie. Podczas audycji
usłyszysz masę dobrej muzyki, a także dużą porcję informacji
o wydarzeniach, na ktorych warto się pojawić.
https://www.facebook.com/RadioaktywnePW

BEST, grupa studentów, która pragnie robić coś więcej niż tylko
studiować: podróże, szkolenia, poznawanie ludzi z całej Europy.
Organizują duże, międzynarodowe wydarzenia.
https://www.facebook.com/BEST.WARSAW
Studencka Telewizja Internetowa TVPW działa przy Politechnice
Warszawskiej nieprzerwanie od 2006 roku. Składa się z reporterów,
operatorów, montażystów, informatyków, producentów
i marketingowców. Reportaże z najciekawszych wydarzeń na PW, filmy
promocyjne i transmisje, tym właśnie zajmują się na co dzień!
https://www.facebook.com/telewizja.tvpw

Enactus łączy studentów, wykładowców i liderów biznesu, menedżerów oraz
firmy, które przedsiębiorczością odpowiadają na wyzwania ekonomiczne,
ekologiczne i społeczne wspierając rozwój społeczności lokalnych. Własne
projekty prezentują na corocznym ogólnopolskim konkursie Enactus,
walcząc o reprezentację na międzynarodowym finale EnactusWorld Cup.
https://www.facebook.com/EnactusPW

ESN stanowi część międzynarodowej organizacji Erasmus Student Network.
Wspierają mobilność w ramach programów wymiany takich jak Erasmus+.
Pomagają studentom z zagranicy studiującym w Polsce oraz polskim,
chcącym edukować się za granicą. Przykładowe projekty, które realizują to
ESNbuddy, ERASMUS cocktail i Tandem.
https://www.facebook.com/esn.pw



Na co dzień przestrzeń Klubu Studenckiego Amplitron służy studentom za open
space,wktórymmogąsięzrelaksować:pograćwbilarda,piłkarzykiigryplanszowe.
Regularnie odbywają się tu m.in: Jam Session, cykl koncertów Ampligranie oraz
wiele innych. Dodatkowo Klub zajmuje się realizacją nagłośnienia i oświetlenia
scenicznego na różnych wydarzeniach na PW.
https://www.facebook.com/Amplitron

GEOIDA powstała w 1994 roku przy okazji organizowania IGSM'95. Misją
Stowarzyszenia jest popularyzacja zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii,
rozwĳanie zainteresowań pracą naukową i organizacyjną w środowisku
studenckim.
https://www.facebook.com/Geoida

KlubFilmowo-Fotogra�czny FOCUSdziałanaPolitechniceodponad20lat, zrzeszając
wszystkich zainteresowanych fotografią i filmem, którzy chcą doskonalić swoje
umiejętności i dzielić sięwiedzą. Focus jest zaangażowanywoprawę fotograficzną
największych wydarzeń na Politechnice, takich jak Juwenalia czy Wybory Miss
i Mistera.
https://www.facebook.com/KlubFocus

Akademicki Klub Turystyczny Maluch zdobył niejeden szczyt w Polsce
i za granicą. Górskie szlaki, dzikie bezdroża i wartkie rzeki to jego żywioł. Pragnąc
oderwaćsięodcywilizacji,możeciezawitaćdoklubowejChatkiwBeskidzieNiskim.
https://www.facebook.com/aktmaluch

StowarzyszenieAkademickieWydziałuArchitektury PolitechnikiWarszawskiej
zajmuje się edukacją architektoniczną oraz tworzeniem warunków do pracy
twórczej i poszukiwań w obszarze kultury. Prowadząc na co dzień działalność
społeczną w drewnianym domku fińskim przy ul. Jazdów 3/6, Otwartej Pracowni
- miejscu pracy dla studentów, architektów, artystów i ludzi kreatywnych.
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.WAPW

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo to organizacja zrzeszająca ludzi
z pasją, którzy dzielą się z innymi studentami mądrością i radością płynącą
z Ewangelii. Prezentowanie tych wartości, a także osobisty rozwój duchowy są
celem Stowarzyszenia.
https://www.facebook.com/SoliDeo1989



Klub Uczelniany AZS Politechniki Warszawskiej to nie tylko miejsce spotkań dla
Ludzi zainteresowanych sportem. AZS PW to grupa wspierających się przyjaciół
z pasją walczących o jak najlepsze wyniki w swoich dyscyplinach. Cały klub tętni
chęcią walki i pozytywną energią. Klub AZS PW tworzą 23 sekcje, od popularnych
sportów jak siatkówka czy piłka nożna, do tych mniej znanych jak squash,
snowboard czy brydż sportowy.
https://www.facebook.com/AZSWarszawa

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience) działa od 70 lat, w ponad 85 krajach. IAESTE Warszawa to: wyjazd
na płatną praktykę za granicę,międzynarodowe przyjaźnie, nauka pracyw zespole
lub kierowania nim, poznawanie ludzi z pasją i współpraca z wiodącymi firmami.
https://www.facebook.com/IAESTEWarszawa

ESTIEM powstał w 1990 roku, aby połączyć studentów IEM w całej Europie
i zapewnić im wyjątkową platformę. Obecnie ESTIEM jest silną siecią
reprezentowaną przez 80 lokalnych grup od Ankary po Sztokholm. Wszystkie
te niezależnie działające lokalne stowarzyszenia studenckie organizują
ogólnoeuropejskie i lokalne akcje, reprezentując ESTIEM na swoich
uniwersytetach.
https://www.facebook.com/estiem.warsaw

Studencki Oddział SPIEPW jest organizacją wchodzącą w skład
międzynarodowych stowarzyszeń SPIE i OSA, skupiających optyków
i fotoników z całego świata. Zajmuje się m. in. popularyzacją fotoniki,
pogłębianiem zainteresowań studentów oraz realizacją różnorodnych projektów
naukowych związanych z optomechatroniką.
https://www.facebook.com/SPIE.WUT

KTW Dreptak to studencki klub turystyczny z ponad 50-letnią historią! Dreptaki
przemierzają górskie pasma z plecakami niezależnie od pory dnia
i roku, wyjeżdżają na żagle, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, zimowe
wyprawy wysokogórskie, narty i biegówki. Udowadniają, że każdą z tych
aktywności da się zmieścić w weekend w środku semestru! Gdy akurat są
w Warszawie grają w brydża, planszówki, wspinają się na ściankach, organizują
wyjścia do teatru i prelekcje podróżnicze. Łączy ich pasja do ruchu i wszelkiego
rodzaju turystyki. Szukasz towarzyszy wielu przygód? Dobrze trafiłeś!
https://www.facebook.com/Dreptak



Na Politechnice funkcjonuje obecnie blisko 150 Kół Naukowych
działających wewszystkich dziedzinach - od biotechnologii, przez
wytwarzanie nowoczesnych materiałów, aż po konstrukcję
zaawansowanych technologicznie robotów i pojazdów. Zajmują
się one różnorodną tematyką - w ramach projektów naukowych
nie tylko tworzą innowacyjne, przełomowe w naszym kraju
konstrukcje, czy zdobywają nagrody na międzynarodowych
konkursach, ale również aktywnie działają na rzecz rozwiązania
napotkanych problemów społecznych. Ponadto reprezentanci
Kół są obecni na większości wydarzeń popularyzujących naukę
w Polsce.

Rada Kół Naukowych
Wspólnym forum działania studenckiego ruchu naukowego jest
Rada Kół Naukowych. Jej głównym celem jest współtworzenie
platformywymiany doświadczeń pomiędzy Kołami Naukowymi
na PW oraz wspieranie ich rozwoju.

KONIK
Kluczowym projektem Rady są targi KONIK – czyli największe
w Polsce targi organizowane przez studentów, mające na celu
promocję studenckiej działalności naukowej oraz aktywności
społecznej. Targi umożliwiają chętnym zapoznanie się
z działalnością Kół, a co za tym idzie odnalezienie miejsca,
w którym będzie w stanie zaspokoić swoje ambicje!

Koła Naukowe

Lista Kół Naukowych PW:

https://rkn.sspw.pl/listaKN

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK:

https://www.facebook.com/KonikPW/



Geografia



Jeśli szukasz dokłaniejszej mapy: https://www.pw.edu.pl/mapa/

Teren Politechniki Warszawskiej
można podzielić na dwa kampusy:

Kampus Centralny tzw. „Centrum”,
czyli wydziały zgromadzone
dookoła Gmachu Głównego
oraz stacji Metro Politechnika.

Kampus
Centralny

M

M
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1. Gmach Główny
2. „Szczęki” - Pl. Politechniki
3. Pole Mokotowskie
4. DS Riviera
5. DS Mikrus
6. Stadion „Syrenka”
7. Klub „Stodoła”



Jeśli szukasz dokłaniejszej mapy:

https://www.pw.edu.pl/mapa/

Kampus Południowy tzw. „Południe”,
tworzą wydziały zgromadzone
w okolicy ulicy Narbutta.

Kampus

1. Biblioteka „Południa”
2.Wydział SiMR
3.Wydział Mechatroniki
4.Wydział Inżynierii Produkcji
5. DS Żaczek
6.Wydział InżynieriiMateriałowej

Południowy
1

2

3

4

6

5



1. Gmach Główny
2. Hala Sportowa
3. DS „Wcześniak”
4. Laboratorium Budownictwa
5. Gmach Mechaniki

Filia w Płocku
Nasza uczelnia ma również swoją filię zlokalizowaną
w Płocku.

Dlatego warto pamiętać, że zdanie „Widzimy się
na PW!” może różne znaczenia.

Jeśli szukasz dokłaniejszej mapy:

https://www.pw.plock.pl/index.php/Media/Files/mapa
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4
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Na politechnice mamy około:

w 9 warszawskich Domach
Studenckich oraz blisko:

w płockim Domu Studenckim
„Wcześniak”.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach: www.kwaterunek.sspw.pl oraz https://akademiki.pw.edu.pl/

DS Akademik

DS Mikrus

DS Tatrzańska

DS Żaczek

DS Babilon

DS Riviera

DS Ustronie

DS Wcześniak

DS Bratniak-Muszelka

DS Pineska-Tulipan

5200 miejsc

680 miejsc

Akademiki



Klub Studencki
„Stodoła”

Klub Studencki
„Riviera Remont”

Kluby
Politechnika Warszawska to nie tylko budynki
wydziałów. Mamy swoje ośrodki wypoczynkowe:

to miejsca, gdzie śmiało można wyskoczyć
na piwo, pobawić się ze znajomymi,
czy pójść posłuchać koncertu.



Studencka
Koliba

Gdy chcesz uciec od miejskiego zgiełku, rzucić to
wszystko i wyjechać w Bieszczady, to nawet tam
nie uwolnisz się od Politechniki. Miejsowe lasy
skrywają nasze schronisko – Kolibę Studencką,
gdzie za okazaniem legitymacji, otrzymasz zniżkę.

https://www.facebook.com/koliba.bieszczady/



Biblioteka Główna Politechniki
Warszawskiej

Adres: plac Politechniki 1

Poszczególne wydziały również
posiadają swoje zbiory!

Punkty biblioteczne w:
DS Akademik,
DS Żaczek,
DS Babilon

Biblioteka Terenu Południowego
Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Narbutta 88

Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy - Biblioteka Główna
WojewództwaMazowieckiego

Adres: Koszykowa 26/28

Biblioteka Narodowa
Adres: aleja Niepodległości 213

Biblioteki

CZIiTT Open Space Politechnika
Warszawska

Adres: Rektorska 4

https://bg.pw.edu.pl/



Komunikacja miejska

Studiowanie i życie w Warszawie wymaga nieustannego poruszania się
pomieście. Z pomocą przychodzi warszawska komunikacja miejska. Może
nie idealna, ale przede wszystkim: tania, bardziej ekologiczna niż własny
samochód, pozwalająca dojechać praktycznie wszędzie o praktycznie
każdej porze dnia i nocy.

Na samym początku życia w Warszawie, połapanie się w tym co i gdzie
jeździ, o której i z którego przystanku, może okazać się dość trudne.
Dlatego polecamy Wam korzystać z darmowej aplikacji Jakdojade! Bez
problemu znajdziecie tam wszystkie rozkłady jazdy, harmonogram
odjazdów z odpowiednich przystanków, a także wyszukacie każde
połączenie z punktu A do punktu B.

Bilety:

Komunikacja miejska niestety nie jest darmowa. Jeśli spodziewacie się
częstych podróży, najlepszym wyborem jest kwartalna karta miejska.
Jeżeli natomiast mieszkacie blisko PW i wasze podróże komunikacją będą
sporadyczne, pamiętajcie o tradycyjnych biletach przesiadkowych
lub czasowych. Możecie je także kupić w wersji elektronicznej poprzez
aplikację Jakdojade.

Ciekawostka:

Kartę miejską można zakodować na legitymacji studenckiej. Jedna rzecz
mniej do noszenia w portfelu!

Zapraszamy na:

Dojazd

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynav.jakdojade.pl.android&hl=pl


Bądź na...



Aby nie przeoczyć żadnych wydarzeń,
rozporządzeń bądź innych aktualności
świata PW:

zaobserwuj

Fanpage SSPW:
https://www.facebook.com/samorzadpw/

Fanpage PW:
https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/

Fanpage PW Płock:
https://www.facebook.com/politechnika.plock/

InternationalWUT Students Group:
https://www.facebook.com/groups/3347281645287492/

Grupa: PolitechnikaWarszawska - Studenci i Kandydaci:
https://www.facebook.com/groups/KandydaciPolitechnikaWarszawska/

Sport na PW:
https://www.facebook.com/sportnapw/

Kultura na PW:
https://www.facebook.com/KulturanaPW/

Teatrowo:
https://www.facebook.com/TeatrowoSSPW/

Komisja Kwaterunkowa SSPW:
https://www.facebook.com/SEKS.SSPW/



To tylko ułamek wiedzy o PW oraz studiowaniu.
Specyfika każdego wydziału jest inna.

W zaaklimatyzowaniu się na Twoim wydziale
pomoże Ci TwojaWydziałowa Rada Samorządu.

Dlatego zalajkuj stronę swojego WRS-u i bądź
na bieżąco!

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

https://www.facebook.com/WRSWAiNSPW/
Wydział Architektury:

https://www.facebook.com/WRS.WAPW/
Wydział Chemicznego:

https://www.facebook.com/WRSchemiczny/
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych:

https://www.facebook.com/wrseiti/
Wydział Elektrycznego:

https://www.facebook.com/wrs.ee/

Linki



Wydział Fizyki:

https://www.facebook.com/wrsfizykapw/
Wydział Geodezji i Kartografii:

https://www.facebook.com/wrsgik/
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska:

https://www.facebook.com/wrs.is/
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej:

https://www.facebook.com/WRS-IChiP-PW-
193591537326310/
Wydział Inżynierii Lądowej:

https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82owa-Rada-
Samorz%C4%85du-In%C5%BCynierii-L%C4%85dowej-
195034287199230
Wydział Inżynierii Materiałowej:

https://www.facebook.com/WrsWim/
Wydział Inżynierii Produkcji:

https://www.facebook.com/wrswip/
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

https://www.facebook.com/wrsminipw/



Wydział Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

https://www.facebook.com/wrs.meil/
Wydział Mechatroniki

https://www.facebook.com/WRSmchtr/
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

https://www.facebook.com/wrssimr/
Wydział Transportu

https://www.facebook.com/wrs.transport.pw/
Wydział Zarządzania

https://www.facebook.com/WRSWZPW/
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

https://www.facebook.com/sspwplock/



Parę słów



- Współpracuj z ludźmi (szczególnie warto mieć znajomych w WRS-ie oraz
na wyższym roku).

- Weź udział w pierwszych zajęciach oraz wykładach, aby znać wymagania
dotyczącego zaliczenia przedmiotu.

- Nie lekceważ sesji wrześniowej!

- Utrzymuj dobre relacje z dziekanatem. Nie raz będziesz tam coś załatwiał.

- Znajdź optymalny dla siebie tryb pracy. Studia wymagają sporej dozy
samodzielności.

- Nie przejmuj się warunkami. Trudno skończyć studia bez powtórzenia jakiegoś
przedmiotu.

- Pilnuj punktów ECTS, aby kontrolować liczbę którą możesz stracić. Warto
wiedzieć, które przedmioty możesz sobie nieco odpuścić.

- Nie zapominaj o stopniach naukowych prowadzących.

- Podchodź do wszystkiego z dystansem. Prowadzącym potrafią puścić nerwy.

- Dowiedz się, czy jest gdzieś dostępny dysk z materiałami poprzednich
roczników.

- Prowadź kalendarz, naprawdę pomoże!

- Obserwuj stronęWRS-u. Warto być na bieżąco ze światem PW!

Protipy na dobry start...



Słowniczek



SSPW – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej. Struktura składająca
się ze studentów, działająca w ścisłej współpracy z władzami uczelni.

WRS – Wydziałowa Rada Samorządu. Występuje na każdym wydziale PW.
Odpowiedzialna za pomoc studentom oraz prezentowanie ich interesów
władzom.

GG – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.

BG – Biblioteka Główna, znajduje się w Gmachu Głównym PW.

RM – RadaMieszkańców, odpowiednikWRS-u w Domu Studenckim.

DS – Dom Studencki – Potoczna nazwa „akademik” pochodzi od najstarszego
Domu Studenckiego – DS Akademik, znanego również jako - Alcatraz. DS-y są
jednostkami umożliwiającymi zamieszkanie, naukę, a także rekreację
studentom. Główne zalety to atrakcyjne ceny, dogodne położenie względem
uczelni i możliwość przebywania w gronie rówieśników.

Szczęki – umowna nazwa placu przed Gmachem Głównym. Często punkt
zbiorczy przed różnymi wyjazdami.

BSS – Biuro Spraw Studenckich - Jednostka organizacyjna powołana
do prowadzenia, koordynowania i nadzorowania spraw studenckich
oraz doktoranckich, takich jak obsługa administracyjna stypendiów,
czy prowadzenie działalności informacyjnej.

USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów – system informatyczny
służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej. W języku
codziennym jest to serwis służący jako wirtualny dziennik. Znajdziemy tam
plany zajęć, katalogi pracowników, czy oceny z poszczególnych zaliczeń.

Słowniczek



Spęd – w zależności od wydziału może odnosić się do powtarzania przedmiotu
wwyniku niezaliczenia gow czasie przewidzianym na tow programie studiów,
lub bezpośrednio osoby powtarzającej przedmiot.

Kampus Południowy – południowa część Politechniki Warszawskiej znacznie
oddalona od obszaru centralnego. Zalecane użycie komunikacji.

Warunek/pościg – powtarzanie zajęć z danego przedmiotu w wyniku
niezaliczenia go w terminie przewidzianym przez tok studiów.

ECTS – (ang. European Credit Transfer System) punkty przyznawane za pełne
zaliczenie przedmiotu. Wymagana jest konkretna ilość punktów ECTS w celu
zaliczenia semestru i kontynuacji studiów. W zależności od rangi przedmiotu
mogą być przyznawane różne wartości. Za przedmiot można uzyskać
wyłączenie maksymalną ilość ECTS lub 0.

Kolokwium – forma sprawdzenia wiedzy nabytej przez studentów z zakresu
danego przedmiotu. Jest to odpowiednik sprawdzianów ze szkoły średniej.
Wymagania dotyczące zaliczenia kolokwium ustalane są przez koordynatora
przedmiotu. Najczęściej odbywa się ono przez uzyskanie minimum 51%
punktów możliwych do zdobycia. Kolokwia z reguły decydują o zdaniu części
ćwiczeniowej przedmiotu.

Zerówka (egzamin) – termin zerowy egzaminu. Dodatkowy, nieobowiązkowy
termin przystąpienia do zaliczenia części teoretycznej przedmiotu.
Koordynator przedmiotu kończącego się egzaminem nie ma obowiązku
organizować egzaminu zerowego, jak i nie ma obowiązku dopuszczenia
do niego wszystkich studentów. Często stosowane są dodatkowe wymagania,
co czyni terminy zerowe swoistą nagrodą za całokształt pracy w semestrze.

Zerówka (wyjazd) - obozy integracyjne organizowane przez Samorząd
lub inne organizacje studenckie. Wspaniała okazja do nawiązania pierwszych
znajomości przed rozpoczęciem studiów na PolitechniceWarszawskiej.




