Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach I
stopnia niestacjonarnych zaocznych
Od dzisiaj możecie Państwo logować się do systemu https://usosweb.uw.edu.pl/- logowanie obywa się
przez podanie: identyfikatora: PESEL oraz hasła: jest to hasło używane przy irk /dla osób, które już miały
dostęp do usosa działa stare hasło/. Jeśli są kłopoty z logowaniem proszę o zgłoszenie się mailowo do
sekretariatu isns-z@isns.uw.edu.pl
Ważne: każdy student ma wygenerowaną skrzynkę pocztową na domenie @student.uw.edu.pl; na
Państwa adresy na domenie uw będą wysyłane informacje/materiały dotyczące organizacji zajęć;
komunikaty z sekretariatu studiów; ogłoszenia od prowadzących zajęcia; z tych adresów będziecie
Państwu „wpuszczani” na zajęcia odbywające się na platformach online w tym semestrze.
Szczegóły
działania
adresów
na
domenie
uw
i
ewentualna
pomoc: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
Informacje o legitymacji studenckiej zostaną do Państwa przesłane we wtorek – podamy czy
otrzymacie Państwo legitymację czy też będzie ona dostępna w wersji mobilnej.

Rejestracja na zajęcia:
03.10 o godz. 21.00 zostanie dla Państwa aktywowana rejestracja na zajęcia uruchamiane w tym
semestrze i na przedmiot całoroczny, koniec rejestracji – 10.10.2020 o godz. 23:59 .
W tym czasie Państwa obowiązkiem jest zarejestrowanie się poprzez usosweb na przedmioty dostępne
w tej rejestracji. Dla ułatwienia rejestrujecie się Państwo na przedmioty, które będziecie realizować w
planie zajęć w semestrze zimowym (nie ma możliwości wybory niewłaściwego przedmiotu).
Poniżej link, który być może ułatwi ten proces:
http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/pdf/rejestracjainstrukcja.pdf
Plan zajęć zostanie do Państwa przesłany (i będzie dostępny w usosie) 13.10.
Zgodnie z programem studiów rejestrujecie się Państwo na lektoraty języka obcego:
http://isns.uw.edu.pl/pliki/ogloszenia/lektoraty-zaoczne.pdf
Kod dedykowanej dla Państwa grupy prowadzonej przez mgr Ewę Kościuk /język angielski/ 4024ANGSB1.1.b-3-Z
WAŻNE - (należy najpierw poddać się testowi poziomującemu, który jest dostępny na
stronie http://kampus.come.uw.edu.pl/ – proszę pamiętać, że wynik testu jest jedynie informacją,
nie „ogranicza” w żaden sposób Państwa zapisów)!
Przypominam o możliwości, w ramach przyznanych żetonów, rejestracji na przedmioty
ogólnouniwersyteckie. Podczas 3 lat studiów w ramach punktów ects. przeznaczony na przedmioty
fakultatywne należy zrealizować nie więcej niż 9 pkt.
Rejestracja na przedmioty fakultatywne w ISNS zostanie uruchomiona w marcu (również poprzez
usosweb).

Płatności za studia będą dostępne od 10.10. na Państwa profilach: https://usosweb.uw.edu.pl/
Po zalogowaniu – wybrać moje płatności; płatności nierozliczone
Do 20.10. należy wybrać formę płatności (ratalnie: dwie raty po 2000zł lub cztery raty po 1100zł lub
jednorazowo:3900zł) – po tym terminie automatycznie zostanie przedzielony wariant ratalny 4x 1.100
zł.
25.10. – termin pierwszej płatności: 1100zł lub 2000zł lub 3900zł (proszę zwrócić uwagę na
indywidualny dla każdego studenta numer konta)

Bardzo proszę o sprawdzanie aktualizacji ogłoszeń na naszej stronie www.isns.uw.edu.pl
Dyżury pracy w sekretariacie studiów zaocznych w październiku (pokój 103/104, Nowy Świat 69 te. 22
55 20 176)
Poniedziałek – 10.00 – 13.00
Wtorek – praca zdalna kontakt mailowy isns-z@isns.uw.edu.pl
Środa, czwartek – 10.00 – 13.00
Piątek – sekretariat nieczynny
Soboty zjazdowe – 8.30 – 11.00
Dyżury Kierownika studiów dr hab. prof. ucz. Jolanty Arcimowicz – czwartki 13.00 – 15.00, pokój
103/104 – po wcześniejszym umówieniu mailowym: jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl

