
Wydział Chemii

Studia licencjackie na kierunku chemia oraz 
chemiczna analiza instrumentalna

Opiekun: Joanna Juhaniewicz-Dębińska

30 września 2022



Najważniejsze miejsca



Najważniejsze osoby i biura na WCh

• Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Kudelski

• Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

• Dziekanat studencki: 

Jan Niedziński (chemia)

Katarzyna Lewandowska (chemiczna analiza instrumentalna)  

Agnieszka Sytek (USOSWeb)

• Opiekun roku: Joanna Juhaniewicz-Dębińska



Najważniejsze osoby i biura na WCh

Dziekanat studencki przyjmuje studentów

poniedziałek-środa w godzinach 11.00-14.00 

w czwartki w godzinach 10.00-14.00

Poza tymi godzinami kontakt mailowy

W piątki dziekanat NIECZYNNY



E-ślubowanie i legitymacja studencka

E-ślubowanie będzie dostępne w USOS od 1 października.

Odbiór legitymacji studenckiej możliwy JEDYNIE po podpisaniu 

e- ślubowania!

Legitymacje można odbierać w dziekanacie studenckim od 

3 października godz. 9.00



Kontakt do opiekuna roku

Joanna Juhaniewicz-Dębińska

Centrum Nauk-Biologiczno-Chemicznych, pokój 4.28 (IV piętro)

Email: jjuhaniewicz@chem.uw.edu.pl



Kontakt do opiekuna roku

Joanna Juhaniewicz-Dębińska

Centrum Nauk-Biologiczno-Chemicznych, pokój 4.28 (IV piętro)

Email: jjuhaniewicz@chem.uw.edu.pl

Zasady mailowania:

• Nadawca ma mieć mieć wyświetlane imię i nazwisko

• Tytuł maila zaczynamy od słowa: „opiekun” np.: opiekun_problem ze szkoleniem

• W podpisie zawsze zaznaczamy z jakiego jesteśmy kierunku studiów (chemia, ChAI, 

MISMaP) np.: Jan Kowalski (ChAI)

• Korespondujemy w jednym wątku, używając opcji odpowiedz/reply

• Proszę nie oczekiwać natychmiastowej odpowiedzi.

• Problemami z USOS i rejestracją zajmuje się WYŁĄCZNIE dziekanat studencki 



Studenckie konto pocztowe – google.uw.edu.pl



Obowiązkowe szkolenia

1. Szkolenie BHP

2. Szkolenie ppoż.

3. Szkolenie z podstaw ochrony własności intelektualnej

4. Szkolenia biblioteczne (BUW oraz WCh)



Szkolenie z podstaw ochrony własności intelektualnej

Szkolenie odbędzie się w 27 października w godz. 17-20 

w auli AB budynek CNBCh.

Obecność obowiązkowa!



Szkolenie biblioteczne na Wydziale Chemii

1. Zaliczenie "SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO" odbywa się w wersji elektronicznej

2. Materiały informacyjne do szkolenia (do pobrania w pliku PDF) będą dostępne na stronie 
WWW naszej Biblioteki Wydziałowej 24/7 od 01.10.2022 (po uprzednim zalogowaniu się)

3. Hasło do logowania się do materiałów szkoleniowych:

hasło: Biblioteka2022

4. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest poprawne wypełnienie testu zaliczeniowego składającego 
się z 15 pytań (zaliczenie egzaminu to 12 poprawnych odpowiedzi).

5. Do zaliczenia testu można podejść tylko 1 raz (!)

6. Wejście do testu będzie wymagać logowania:

login: nr legitymacji ELS 
hasło: 8 ostatnich cyfr PESEL 

Termin zaliczenia: 10 października-30 listopada 2022



Szkolenie biblioteczne



Szkolenie biblioteczne



Szkolenie biblioteczne w BUW

Informacje o szkoleniu i zasady przeprowadzania 
dostępne są na stronie BUW:

https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-biblioteczne-dla-
studentow-uw/



Ubezpieczenie

Przed przystąpieniem do pracy w laboratorium niezbędne jest 

posiadanie ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków.

Ubezpieczenie będzie można kupić w dziekanacie studenckim od 

5.10.2022. 

Proszę śledzić informacje umieszczane w gablocie obok dziekanatu 

studenckiego!



Sprawy socjalne i stypendia

Samorząd Studencki Wydziału Chemii mieści się w pokoju nr 18 na 

poziomie -1.

Sprawami socjalnymi i stypendiami zajmuje się Biuro ds. Pomocy 

Materialnej UW 
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3-letni licencjat

• Każdy rok to 60 ECTS

• Każdy semestr ma swoje przedmioty obowiązkowe

• Oprócz przedmiotów obowiązkowych w 3 lata należy zdobyć 

9-12 ECTS za przedmioty ogólnouniwersyteckie ( w tym min. 5 ECTS 

za przedmioty humanistyczne/społeczne) 

• Należy zaliczyć 4 semestry lektoratów (8 ECTS, 240h)

• Najpóźniej w 5. semestrze należy zdać egzamin certyfikujący z języka 

obcego na poziomie B2 (jeśli nie będzie to angielski, obowiązkowo 

jeden semestr lektoratu z angielskiego na poziomie min. B1)

• W czasie pierwszych pięciu semestrów należy zaliczyć 3 semestry WF 

(bez punktów ECTS)



WF, OGUN-y, lektoraty

Na wszystkie przedmioty pozakierunkowe zapisujemy się, wykorzystując 

wirtualne żetony w systemie USOS.

rejestracja.usos.uw.edu.pl

Zapisy na lektoraty są tylko w semestrze zimowym i są na cały rok.

Jeśli chcemy zrezygnować po zimowym semestrze, należy się 

wyrejestrować.



Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie z zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu 

Studenckiego w nieprzekraczalnym terminie 

7 dni od daty wystawienia



Informacje

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WChUW

www.chem.uw.edu.pl
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Start

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się we wtorek, 4 października

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 

30 września 2022, godz. 11.00, aula AB (budynek CNBCh)



Powodzenia!


