INSTYTUT RUSYCYSTYKI UW
DNI ADAPTACYJNE
dla studentów I roku
stacjonarnych studiów I i II stopnia
w roku akademickim 2016/2017

INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
W INSTYTUCIE RUSYCYSTYKI UW
Uroczystość odbędzie się

29 września 2016 r.
w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, sala 8

Studia II stopnia
29 września 2016 r. (czwartek), godz. 11.00, sala 8
Spotkanie z władzami Instytutu Rusycystyki UW
1. Otwarcie uroczystości, wystąpienie Dyrekcji Instytutu Rusycystyki UW.
2. Spotkanie z opiekunem roku i pracownikami Instytutu Rusycystyki UW, prowadzącymi
seminaria magisterskie na I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2016/2017.
Obecność obowiązkowa. Zapisy do grup seminaryjnych odbędą się na zebraniu.

29 września 2016 r. (czwartek), godz. 14.30-18.00, sala 8
PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Obowiązkowe szkolenie w formie wykładu (dot. studentów przyjętych na studia II stopnia w IR UW,
którzy odbywali studia I stopnia w innej uczelni niż Uniwersytet Warszawski i nie realizowali
przedmiotu „Podstawy ochrony własności intelektualnej”. Prowadzący: Dr Dorota Muszyńska-Wolny.
Na zakończenie szkolenia odbędzie się test zaliczeniowy.
Uwaga: To jedyny termin szkolenia organizowanego przez Instytut Rusycystyki UW.

3 października 2016r. (poniedziałek)
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych roku akad. 2016/2017 (zgodnie z rozkładem zajęć w IR UW).

Studia I stopnia
29 września 2016 r. (czwartek), godz. 12.30, sala 8
Spotkanie z władzami Instytutu Rusycystyki UW
1. Otwarcie uroczystości, wystąpienie Dyrekcji Instytutu Rusycystyki UW.
2. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Doroty Urbanek pt. „Granice mojego języka są
granicami mojego świata – o pożytkach płynących z nauki języków obcych”.
3. Spotkanie z opiekunem roku i pracownikami Instytutu prowadzącymi zajęcia na I roku
studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2016/2017. Obecność obowiązkowa.

29 września 2016 r. (czwartek), godz. 14.30-18.30, sala 8
PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Obowiązkowe szkolenie w formie wykładu. Na zakończenie szkolenia odbędzie się test zaliczeniowy.
Prowadzący: Dr Dorota Muszyńska-Wolny.
Uwaga: To jedyny termin szkolenia organizowanego przez Instytut Rusycystyki UW.

3 października 2016 r. (poniedziałek)
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych roku akad. 2016/2017 (zgodnie z rozkładem zajęć w IR UW).

30 września 2016r. (piątek, BUW, ul. Dobra 56/66)
PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
grupa I: godz. 10.00-11.00 (studenci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery alfabetu A - D)
grupa II: godz. 11.00-12.00 (studenci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery alfabetu F - L)
grupa III: godz. 12.00-13.00 (studenci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery alfabetu M - P)
grupa IV:godz. 14.00-15.00 (studenci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery alfabetu S - Z)
Obecność na szkoleniu bibliotecznym obowiązkowa. Studenci otrzymają wydawane przez BUW
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Miejsce zajęć (szkolenie w postaci wycieczki i prezentacji):
nowy gmach Biblioteki UW przy ul. Dobrej 56/66. Zbiórka w holu Biblioteki pod „otwartą księgą”.

INFORMACJE DODATKOWE:
ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA
Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) będą wydawane w Sekretariacie Instytutu Rusycystyki UW
ds. studenckich (gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej, ul. Szturmowa 4, IV piętro, pok. 434):
studia II stopnia: 29 września 2016r. (czwartek), godz. 10.00-12.00;
studia I stopnia: 29 września 2016r. (czwartek), godz. 12.30-14.00
oraz w dniach następnych, w godzinach urzędowania Sekretariatu ds. studenckich IR UW (pok.434).

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
W Instytucie Rusycystyki UW studentów stacjonarnych studiów I i II stopnia nie obowiązuje rejestracja
w USOSweb na zajęcia kierunkowe. Rejestracja żetonowa dotyczy: lektoratów języków obcych (w tym
egzaminów), wychowania fizycznego, przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz przedmiotów dających
uprawnienia pedagogiczne (dot. zajęć z Psychologii, Pedagogiki, Emisji głosu).
W celu zapoznania się z systemem USOS studenci mogą skorzystać z Podręcznika usosowicza
na stronie www.usosownia.uw.edu.pl

Rozkład zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 oraz dodatkowe informacje dla
studentów znajdują się na stronie internetowej Instytutu Rusycystyki: http://www.ir.uw.edu.pl.

SZKOLENIE BHP
Studia I stopnia
Studenci stacjonarnych studiów I stopnia mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi
wystawionymi na platformie internetowej COME (http://www.come.uw.edu.pl/) i rozwiązać test
zaliczeniowy umieszczony na tej platformie.
Studia II stopnia
Studenci przyjęci na stacjonarne studia II stopnia, którzy odbywali studia I stopnia w innej uczelni niż
Uniwersytet Warszawski i nie realizowali przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” mają
obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej
COME (http://www.come.uw.edu.pl/) i rozwiązać test zaliczeniowy.

UNIWERSYTECKA POCZTA ELEKTRONICZNA
Posiadanie uniwersyteckiego konta e-mail i korzystanie z niego w sprawach związanych z uczelnią
jest obowiązkiem każdego studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W celu założenia konta
pocztowego należy skorzystać ze strony: http://poczta. student.uw.edu.pl. Adres mailowy zostanie
automatycznie pobrany do USOSa. Na e-maile wysyłane z innych kont pocztowych Sekretariat ds.
studenckich oraz pracownicy IR UW nie będą odpowiadać.

UWAGA: OBECNOŚĆ W CZASIE DNI ADAPTACYJNYCH OBOWIĄZKOWA.

Warszawa, 2016-08-18

REZERWACJA SALI NR 8 29 września 2016r.
w dniu 30 czerwca 2016r., godz. 11.06
przyjęła rezerwację Pani Aneta Bzdyga z KSI

