Drodzy Studenci,
Mamy nadzieję, że miło mijają Wam pierwsze dni nowego semestru na Uniwersytecie Warszawskim.
Welcome Point przygotował dla Was w tym czasie kilka interesujących spotkań i szkoleń, na które
gorąco Was zapraszamy.
1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa – wykłady prowadzone przez specjalistę z Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy
Organizujemy 2 szkolenia w języku angielskim, rejestracja:
https://goo.gl/forms/N5gtaWIJk7l22ROA2
 8.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 14.00, na Kampusie Głównym, termin rejestracji:
5.10.2018, godz. 12.00
 10.10.2018 r. (środa), godz. 14.00, na Kampusie Ochota, termin rejestracji: 8.10.2018, godz.
12.00
I 2 szkolenia w języku polskim, rejestracja: https://goo.gl/forms/ybLk2amXdMIUBLxk2
 15.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 14.00, na Kampusie Głównym, szkolenie w języku
polskim, termin rejestracji: 12.10.2018, godz. 12.00
 17.10.2018 r. (środa), godz. 14.00, na Kampusie Ochota, szkolenie języku angielskim, termin
rejestracji: 15.10.2018, godz. 12.00
2. Kolejne 2 dyżury pomocy w rejestracji na zajęcia w USOS:
3.10.2018 , godz. 12.00–16.00, 4.10.2018 godz. 11.00–15.00,
budynek Samorządu Studentów UW przy małym dziedzińcu na Kampusie Głównym (piętro
pierwsze, sala numer 100)
3.

Spacery z przewodnikiem po Kampusie Głównym – 11.10.2018 R., godz. 15.00
(jeden w języku polskim, jeden w języku angielskim)
Rejestracja do 8.10.2018 r., godz. 12.00:
https://goo.gl/forms/H1Ut6fysF20w8Rpv2 (oprowadzanie w języku polskim) lub
https://goo.gl/forms/ONVPUI9taDBe9ZIf2 (oprowadzanie w języku angielskim).

4. Warsztaty z orientacji kulturowej – terminy i szczegóły podamy w najbliższym czasie.
Więcej informacji na temat wydarzeń możecie znaleźć na naszej stronie internetowej i Facebooku:
http://welcome.uw.edu.pl/october-at-welcome-point/
https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/
serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy,
Zespół Welcome Point
welome@uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: 22 55 24 080
e-mail: welcome@uw.edu.pl
www.uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl

Dear Students,
We hope you enjoy first days of the new semester at the UW. It surely will be a great time for you all.
Welcome Point prepared very interesting events for you in October. Among them are:
1. Security Awareness Workshops – lectures given by a specialist from Public Safety and Crisis
Management Department of the City of Warsaw.
We organize 2 trainings conducted in English, registration:
https://goo.gl/forms/N5gtaWIJk7l22ROA2
 8.10.2018 r. (Monday), 2 pm. Main Campus, registration deadline: 5.10.2018, 12 pm.
 10.10.2018 r. (Wednesday), 2 pm. Ochota Campus, registration deadline: 8.10.2018, 12 pm.
And 2 trainings conducted in Polish, registration: https://goo.gl/forms/ybLk2amXdMIUBLxk2
 15.10.2018 r. (Monday), 2 pm Main Campus, registration deadline: 12.10.2018, 12 pm.
 17.10.2018 r. (Wednesday), 2 pm. Ochota Campus, registration deadline: 15.10.2018, 12
pm.
2. Duty hours for token registrations –3rd of October from 12 noon to 4 pm and on 4th of
October from 11.00 am to 3.00 pm in the building of Student’s Union near the small
courtyard on the main campus (first floor, room 100).
3. Guided tours around the main campus – walk (held both in English and in Polish) around the
oldest part of the University will take place on October 11th at 3 pm. Registration until 8th of
October.
tour in English: https://goo.gl/forms/ONVPUI9taDBe9ZIf2
tour in Polish: https://goo.gl/forms/H1Ut6fysF20w8Rpv2
4. Cultural orientation workshops – details soon on our website and Facebook group.
Learn more on our website and Facebook group:
 http://welcome.uw.edu.pl/october-at-welcome-point/
 https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/
Kind regards,
Welcome Point Team
welome@uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl

