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Prorektor ds.

Nauki

Rektor +
Jego Magniﬁcencja

Prorektor ds.

Studiów
Prorektor ds.

Rozwoju

Prorektor ds.

Ogólnych
Prorektor ds.

Studenckich
Prorektor ds.

Filii w Płocku
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Dziekan nie dałby sobie rady sam, gdyby nie pomoc

 

     
          
           
  

 
 
 
Po więcej informacji zapraszamy na:
www.bip.pw.edu.pl
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Skąd czerpać wiedzę?

    
      
    
                 

               
          
 

Pytania?
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Mail w domenie PW
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Komunikacja formalna
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Wi-Fi
Aby połączyć się z siecią Wi-Fi dostępnąna uczelni wykonaj te kroki
USOS -> Dla wszystkich -> Eduroam -> Generuj hasło -> Wpisz hasło do dostępnej sieci Wi-Fi

na kamerkach
na kamerkach
na kamerkach

Obieralne
Obieralne
Obieralne zajęcia obowiązkowe
obowiązkowe
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Cześć

Hola

Priwiet

Nǐ hǎo

Oi

SJO
Ahlan

Ciao
Tere

Annyeong

Studium Języków Obcych
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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
    
                
       
     
               
             
 
      
    
             

              

 
       

 

just do it
just do it
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SWFiS
just do it
just do it
just do it

Pomoc
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Pomoc Socjalna
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Świadczenia
materialne
Jeśli studiujesz na PW,
przysługują Ci świadczenia
materialne:

Stypendium Rektora
            
       ¡     
    

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
    

Stypendium socjalne
  §©©

Zapomoga
        
     

Pomoc
psychologiczna
Będąc Studentem PW możesz uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną w języku polskim, rosyjskim jak
i angielskim. Wizytę możesz odbyć osobiście, telefonicznie, lub przez wideorozmowę. Dostępne formy to:

   
 

   
     

  

       


      
     
 

Opieka Zdrowotna
Witaj, jesteśmy Akademicką Przychodnią i nazywamy się CenterMed.
Mamy dla Ciebie lekarzy ,,na NFZ", którzy będą gotowi pomóc, kiedy zachorujesz,
będziesz potrzebował recepty czy wypisania zaświadczenia lekarskiego,
tzw. ,,zwolnienia", w przypadku problemów zdrowotnych.

Podczas studiów gwarantujemy Ci opiekę medyczną, zadbamy o Twoje zdrowie w zakresie
działań profilaktycznych. O akcjach związanych ze zdrowiem jakie będziemy dla Ciebie
organizować dowiesz się z social mediów, plakatów na wydziałach czy ze stron Uczelni.

Mamy dedykowany studencki numer telefonu

22 592 48 30

Możemy też porozmawiać na czacie www.zdrowystudent.pl
Nasze przychodnie są w 5 lokalizacjach:
ul. Mochnackiego 10 (przy akademiku Bratniak - Muszelka),
ul. Narbutta 85 (przy wydziale Mechanicznym Technologicznym),
ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 (w sercu miasta i w Kampusie Głównym UW),
ul. Waryńskiego 10a (przy akademiku Rivera, przy stacji Metro Politechnika),
ul. Żwirki i Wigury (przy akademiku Żwirek, DS nr 2).
(+ możesz zawsze na nas liczyć, także bez wychodzenia z domu, dzięki teleporadom)

Akademiki
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DS Akademik

DS Żaczek

DS Tatrzańska

DS Ustronie

DS Bratniak-Muszelka

DS Babilon

DS Pineska-Tulipan

DS Mikrus

DS Wcześniak

DS Riviera

   
www.akademiki.pw.edu.pl

Czy warto mieszkać
w Akademiku?
          
      
            
                   
     

Jak otrzymać miejsce?
To bajecznie proste. Wystarczy złożyć wniosek od 8 do 19 sierpnia, w specjalnie

home sweet home
home sweet home
home sweet home

?

?

studentów postara się spełnić wszystkie Wasze preferencje dotyczące miejsca
zamieszkania. Wszystkie informacje dotyczące akademików, składania wniosków
możecie znaleźć na stronach podanych poniżej. Do zobaczenia w Akademiku!
Szczególne informacje znajdziecie na stronie:
www.akademiki.pw.edu.pl

home sweet home
home sweet home
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O samorządzie
O samorządzie
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hej, to my!
hej, to my!
hej, to my!

Samorząd =

wszyscy studenci
let that sink in
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Komisje programowe
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Co i kto?!
Najbliższym
Ci
Organami
Samorządu będzie Wydziałowa
Rada Samorządu, a jeśli mieszkasz
w akademiku - także
Rada
Mieszkańców.

Wydziałowa Rada Samorządu
          
          
           
 
       
   

Rada Mieszkańców
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Komisje
Komisja Kwaterunkowa
odpowiada za kwaterowanie studentów.

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

Komisja Promocji
i Współpracy Zewnętrznej

Komisja Socjalna

wspiera i promuje projekty studenckie oraz pracuje na rzecz
pozyskiwania sponsorów.

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

Komisja Zagraniczna

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

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

Komisja ds. Cyfryzacji
zajmuje się usprawnieniem systemów samorządu.

wspiera międzynarodową wymianę i współpracę studentów.
Działa także w obszarze europejskich programów
edukacyjnych.

Komisja Dydaktyczna
Współpracuje z władzami Uczelni w obszarze kształcenia,
Regulaminu Studiów oraz współpraca z kołami naukowymi.

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

Nasze wydarzenia
Teatrowo
 pośrednictwem
Teatrowo
macie
możliwość
 
 
 
 
Za
korzystać
z kulturalnej
oferty
Warszawy za mniejszą kwotę lub za darmo. Teatrowo to: promocje, konkursy,
darmowe bilety oraz wyjścia grupowe organizowane przez SSPW. Bilet na
spektakl za 10 - 20zł? Tutaj wszystko jest możliwe!

Orientuj się!
Orientuj się! jest to tydzień niezapomnianych wrażeń już na samym początku
Waszych studiów! Wspólne planszówki, gra terenowa zapoznająca Was z
kampusem i wieńcząca wielka impreza otrzęsinowa, czyli Centralne Otrzęsiny
Świeżaków to tylko fragment tego, co Was czeka!

                                    

Dni Kultury

jest
 toponad
 tydzień
  pełen
 
 
Dni
Kultury
najróżniejszych
wydarzeń kulturalnych.
To doskonała okazja poszerzenia horyzontów dla Studentów, bo pośród wielu
warsztatów, wyjść do teatru czy filharmonii, koncertów, wystaw i innych
wydarzeń każdy znajdzie coś dla siebie.

Juwenalia PW

Juwenalia PW jest 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!

Pokaz Talentów
Pokaz Talentów PW jest to nowa inicjatywa dająca szansę zaprezentowania
swoich zdolności na scenie Klubu Stodoła. Zwycięscy eliminacji w swoich
jednostkach mają okazję nie tylko otrzymać wyjątkowe nagrody, ale też stać
się bardziej rozpoznawalni wśród społeczności akademickiej.

Jednostki
Jednostki
Jednostki Artystyczne
Artystyczne
Artystyczne

Teatr na PW
Teatr Politechniki Warszawskiej działa już na uczelni od 17 lat. W swoim
repertuarze mają zarówno spektakle klasyczne, jak i te współczesne oraz
post-dramatyczne, nie stronią też od realizacji bajek przeznaczonych dla
najmłodszych widzów. Cieszą się nieustającą sympatią i gromadzą co roku
tłumy na przesłuchaniach teatralnych, posiadając ponad 50 członków w
zespole, w tym studentów, absolwentów, jak również wykładowców.

Chór Akademicki PW
Członkami Chóru są studenci i absolwenci PW aktywnie rozwijający swoją
pasję muzykowania. Wykonują bardzo różnorodny repertuar: od muzyki
dawnej z epoki renesansu, przez najważniejsze dzieła Bacha, Mozarta i
Beethovena, muzykę sakralną, po utwory współczesnych kompozytorów
oraz muzykę filmową. Regularnie występują w wielu miejscach w Polsce
i w Europie, w tym na prestiżowych koncertach z cyklu Wielka Muzyka w
Małej Auli w murach macierzystej uczelni. Dwa razy do roku wyjeżdżają na
warsztaty, podczas których doskonalą swoje umiejętności oraz zacieśniają
przyjaźnie i znajomości.

Zespół Pieśni i Tańca PW
Zespół Pieśni i Tańca PW to jeden z najstarszych zespołów pieśni i tańca
w kraju działający od 1951 roku. Składa się z tancerzy i muzyków
zainteresowanych polską muzyką ludową. Kolorowe stroje, taniec pełen
pasji oraz piękna muzyka i śpiew od lat kradną serca publiczności na całym
świecie. Współdziałające razem grupy wokalna oraz taneczna i przygrywająca
im kapela mogą pochwalić się niejedną nagrodą zdobytą na krajowych i
międzynarodowych konkursach czy festiwalach.

FB: https://www.facebook.com/zpitpw

The Engineers Band
The Engineers Band to zespół, którego znakiem rozpoznawczym są występy o
charakterze rozrywkowym i tanecznym. Muzycy The Engineers Band, zwani
potocznie „Inżyniersami” to głównie studenci i doktoranci Politechniki
Warszawskiej,
którzy prócz studiowania i wykonywania zawodów technicznych

 
serce oddają muzyce.

Zespół Tańca Ludowego - "Masovia" Filia w Płocku
Zespół Tańca Ludowego “Masovia” to prężnie działająca grupa młodych
ludzi, których łączy pasja do folkloru. Dzięki działalności w zespole mają oni
możliwość pogłębiania zainteresowań, doskonalenia umiejętności tanecznych
i wokalnych, zawierania nowych przyjaźni, zwiedzania świata, a także dbania o
kondycję fizyczną. Studenci reprezentują zespół oraz aktywnie promują Uczelnię
podczas licznych koncertów, na których prezentują układy tańców narodowych i
regionalnych oraz piosenki ludowe.

Planer
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
wydarzeń.
W planerze znajdziecie terminy największych wydarzeń politechnicznych,
dni wolnych, a także bardziej szczegółowe informacje na temat samorządu,
pozostałych organizacji oraz Kół Naukowych.
Planerem nie rządzi wyłącznie funkcjonalność. Znajdziecie w nim
również odrobinę rozgrywki w postaci sudoku, czy wykreślanek.
Planer kryje w sobie również pakiet kuponów studenckich.
Z roku na rok planer przybiera nową, odmienną szatę graficzną, co
nadaje mu unikatowości.
Planer akademicki jest w pełni darmowy! Jedynie, należy się
zajerestrować w systemie, zadeklarować odbiór i gotowe!
O planerze dowiecie się więcej tutaj: www.facebook.com/Planer.PW

Organizacje
Organizacje
Organizacje Studenckie
Studenckie
Studenckie

Twórz razem z nami rzeczywistość
na Politechnice Warszawskiej

Dołącz do
Samorządu Studentów
Wybory do organów Samorządu Studentów
2023
Politechniki Warszawskiej na kadencję 202
https://sspw.pl/wybory
już jesienią 2022
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Koła naukowe
Masz dryg do nauki?

Chcesz realizować ciekawe projekty naukowe poza studiami?
Czy może szukasz grupy ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Na Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 160 kół naukowych! Każde z
nich specjalizuje się w czymś innym - robotyce, lotnictwie, projektowaniu gier,
zarządzaniu i wielu innych dziedzinach.
Możecie poznać poprzez media społecznościowe Rady Kół Naukowych albo
w czasie organizowanych w październiku corocznych Targów Kół Naukowych i
Organizacji Studenckich „KONIK”. Są to największe studenckie Targi Kół, na
których można dowiedzieć się więcej o tym jak do nich dołączyć.
Rada Kó ł Naukowych: https://www.facebook.com/rknpw |
https://www.instagram.com/rkn_pw/
Targi KONIK: https://www.facebook.com/KonikPW |
https://www.instagram.com/konik_pw/
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Nowowiejska

Teren Politechniki Warszawskiej dzieli się na dwa kampusy
Kampus Centralny tzw. "Centrum" to wydziały zgromadzone dookoła
Gmachu Głównego oraz stacji Metro Politechnika
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Batorego

go

13. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
14. Stołówka Centralna
15. Centrum Zarządzania Innowacjami i
Transferem Technologii
16. Wydział Inżynierii Lądowej
17. Pole Mokotowskie
18. Klub "Stodoła"
19. Stadion Syrenki
20. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
21. DS Riviera
22. CenterMed
23. DS Mikrus
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1. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Wydział Elektryczny
3. Wydział Fizyki
4. Gmach Technologii Chemicznej
5. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
6. Wydział Transportu
7. Wydział Chemiczny
8. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inżynierii Środowiska
9. Gmach Główny (Wydział Geodezji i Kartografii,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych)
10. Szczęki
11. Wydział Architektury
12. Instytut Techniki Cieplnej
(Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
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Kampus
Centralny

Św. Andrzeja Boboli

Kampus
Południowy
Kampus Południowy tzw. "Południe" tworzy wydziały
zgromadzone w okolicy ulicy Narbutta.

2

1
Narbutta

3
4

Madalińskiego

Kulskiego

6

Wołoska
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Łowicka

1. Gmach Stary Technologiczny (Filia BG)
2. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
3. Wydział Mechatroniki
4. Gmach Nowy Technologiczny
(Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczny
Technologiczny)
5. DS Żaczek
6. Wydział Inżynierii Materiałowej

Filia w Płocku
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Gmach Główny
Hala Sportowa
DS „Wcześniak”
Laboratorium Budownictwa
Gmach Mechaniki
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dziś w klubie będzie beng
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Kluby
            
 

Centralny
Klub Studencki
„Stodoła”

Klub Studencki
„Riviera Remont”

Stefana Batorego 10

Waryńskiego 12a

Klub Studencki
Pub Student
Waryńskiego 12a

dziś w klubie będzie beng
dziś w klubie będzie beng
dziś w klubie będzie beng

        
  

Bieszczady welcome to
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Koliba
Studencka
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Biblioteki
Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Terenu
Południowego
Politechniki Warszawskiej

plac Politechniki 1

Narbutta 88

Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy - Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego

Koszykowa 26/28

Biblioteka
Narodowa

CZIiTT Open Space
Politechnika Warszawska
Rektorska 4

aleja Niepodległości 213

Poszczególne wydziały również
posiadają swoje zbiory!

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

odnajdź się
odnajdź się
odnajdź się

Dojazd
Komunikacja miejska
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Ciekawostka:
odnajdź się
odnajdź się
odnajdź się

       
 

odnajdź się
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Akcja Parkingowa
Chcesz dojeżdżać na uczelnię samochodem,
ale obawiasz się braku miejsc parkingowych?
Nie ma się czego bać. Co semestr odbywa się akcja
parkingowa, podczas której można się ubiegać o
miejsce na terenie BIS PW.
Jeśli planujecie zaopatrzyć się w kartę, musicie
działać szybko: akcje parkingowe odbywają się
zazwyczaj na początku semestrów.
odnajdź się
odnajdź się
odnajdź się

Po więcej informacji zajrzyjcie w zakładkę
“Akcja parkingowa” na Świecie SSPW.

bieżąco
bieżąco
Bądź na bieżąco
bieżąco
bieżąco

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

Fanpage PW

Fanpage PW Płock

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

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

https://www.facebook.com/politechnika.
plock/

Strona SSPW

Sport na PW

Teatrowo

https://www.sspw.pl

https://www.facebook.com/sportnapw/

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

Fanpage SSPW

International WUT
Students Group
https://www.facebook.com/groups/33472
81645287492/

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

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

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

Mobilność na PW
https://www.facebook.com/MobilnoscnaPW/

zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj
zaobserwuj

Linki

na skróty!
na skróty!
na skróty!

    
    
       

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:
https://www.facebook.com/WRSWAiNSPW/

Wydział Architektury:

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

Wydział Chemiczny:

https://www.facebook.com/WRSchemiczny/

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

Wydział Elektryczny:

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

Wydział Fizyki:

https://www.facebook.com/wrsﬁzykapw/

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

na skróty!
na skróty!
na skróty!

Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Wydział Transportu:

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

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

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej:

Wydział Zarządzania:

Wydział Inżynierii Materiałowej:

Wydział Budownictwa,Mechaniki i Petrochemii:

https://www.facebook.com/WRS-IChiP-PW-193591537326310/ https://www.facebook.com/WRSWZPW/

https://www.facebook.com/WrsWim/

Wydział Mechaniczny Technologiczny:
https://www.facebook.com/wrsmt/

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

Wydział Mechaniczny 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/

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

Wydział Inżynierii Lądowej:

https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82owa-R
ada-Samorz%C4%85du-In%C5%BCynierii-L%C4%8

Parę słów
Parę słów
Parę słów otuchy
otuchy
otuchy

Protipy na dobry start...

u can do this
u can do this
u can do this
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u can do this
u can do this
u can do this

Słowniczek
Słowniczek
Słowniczek studenta
studenta
studenta

Słowniczek
SSPW             

WRS     
 
GG
GG - Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
BG¥£    ££
RM - Rada Mieszkańców, odpowiednik WRS-u Domów Studenckich.
DS     
           £  
  
Szczęki££   
BSS¥     
         
USOS             
                         
 
Spęd                        
     

Kampus Południowy                 
 
Warunek/pościg   
ECTS ¢  ¡  
¢       
     ¢©
Kolokwium                   
                    
 §»   
Zerówka (egzamin)     
        

 

Zerówka (wyjazd)       
      
Obierak        
     

To tyle... powodzenia!
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