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studiowanie
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jak zaliczyć rok studiów (=etap)?
muszę zdobyć 

60 punktów 
ECTS

zaliczam 
wszystkie 
zajęcia 

obowiązkowe

zaliczam 
zajęcia 

dodatkowe 



jak zdobywam 

punkty ECTS za 
zajęcia 

dodatkowe? 

zajęcia fakultatywne z 
oferty slawistyki (zapisy 

przez usosweb)

lektoraty żetonowe

4 semestry na 2. i 3. roku

https://rejestracja.usos.uw.edu.
pl/

zajęcia 

ogólnouniwersyteckie 
(OGUNY)

https://rejestracja.usos.uw
.edu.pl/



a jeśli coś się 

nie uda?

 warunkowy wpis na kolejny etap studiów

zaliczone minimum 2/3 punktów ECTS

warunek musi zostać spełniony na 
kolejnym roku  inaczej powrót na etap 

wcześniej

opłata!

 powtarzanie roku

zaliczone mniej niż 2/3 ECTS

niezaliczony lektorat specjalnościowy

opłata!

UWAGA: dany etap można powtarzać 

tylko RAZ



jak 

zaliczyć 

studia?

zajęcia obowiązkowe

oguny

fakultety

lektoraty

w każdym roku 
zdobywam 60 ECTS

na koniec trzeciego 
roku

min. 180 punktów 
ECTS

4 semestry lektoratu 
żetonowego (8 ECTS)

3 semestry WF

12 punktów ECTS za 
oguny

31 ECTS za fakultety 
ISZiP

egzamin z języka 
obcego na poziomie 

B2



proste?



dobre rady

zaliczam zajęcia, 
na które się 

zapiszę

korzystam z możliwości 
wypisania się z zajęć (raz 
na studia) i rezygnacji z 

zaliczania (zgodnie z 
kalendarzem!)

zaliczam wszystkie 
przedmioty do 

końca sesji 
wrześniowej

mam prawo do warunkowego zaliczenia roku,

jeśli zaliczę co najmniej 41 ECTS

znam

Regulamin studiów na UW







gdzie szukam 

informacji i 

pomocy?

https://usosweb.uw.edu.pl

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ ( lektoraty, oguny, egzaminy
na poziomie B2)

https://bok.uw.edu.pl/ Biuro ds. Obsługi Kształcenia

http://www.polon.uw.edu.pl/ Wydział Polonistyki UW

http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/

 Opiekun grupy (czeski: mgr Anna Jakubowska; 

chorwacki: mgr Janusz Szablewski, słowacki: dr Anna Kobylińska)

 sekretariat ISZiP  mgr Katarzyna Andrzejewska

 Kierownik Studiów ISZiP  dr Maciej Falski

 Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki 

dr Łukasz Książyk

Wymiana międzynarodowa

 program Erasmus  dr hab. Robert Kulmiński

 program CEEPUS  dr hab. Patrycjusz Pająk

 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 
https://nawa.gov.pl/

https://usosweb.uw.edu.pl/
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
https://bok.uw.edu.pl/
http://www.polon.uw.edu.pl/
http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/


miłego studiowania!


