
Warszawa, 15 lipca 2022 r.

Drodzy Studenci pierwszego roku,

Serdecznie gratuluję przyjęcia w poczet studentów Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki. Mam nadzieję, że studia na naszym wydziale
dostarczą Wam wiele radości i satysfakcji i będą prawdziwą intelektualną
przygodą.

W tej chwili są dla Państwa zakładane konta w Uniwersyteckim Systemie
Obsługi Studiów ( usosweb.mimuw.edu.pl ,  usosweb.uw.edu.pl ). Hasło dostępu
do tego systemu jest takie samo jak hasło do systemu IRK, za pomocą
którego rejestrowali się Państwo na studia; na naszej stronie

https://www.mimuw.edu.pl/logowanie-do-usosweba-i-na-poczte-studencka

znajdziecie szczegółową instrukcję logowania się na usos i do poczty
studenckiej.

Korzystając z konta w USOSwebie mogą Państwo m.in. złożyć wniosek o
miejsce w akademiku, a w drugiej połowie września zapoznać się ze swoim
planem zajęć i zarejestrować na zajęcia WF.         

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i składania wniosków znajdą
Państwo zawsze w aktualnościach na stronach:            

usosweb.uw.edu.pl i  usosweb.mimuw.edu.pl 

oraz w Informatorze dla studentów,
https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow

Serdecznie zachęcam do uważnej lektury tego ostatniego - znajdą w nim
Państwo wiele ważnych informacji o zasadach studiowania na naszym
wydziale.

https://www.mimuw.edu.pl/logowanie-do-usosweba-i-na-poczte-studencka
https://www.mimuw.edu.pl/informator-dla-studentow


Chciałbym zaprosić Państwa na dni adaptacyjne dla studentów I roku.
Dokładny ich termin, harmonogram i dalsze szczegóły opublikujemy na stronie

 https://www.mimuw.edu.pl/informacje-dla-studentow-i-roku  

oraz na Facebooku Sekcji Studenckiej Wydziału MIM UW

https://www.facebook.com/sekcjaMIM/

Bardzo proszę o sprawdzanie informacji zamieszczanych pod tym adresem.

Uczestnictwo w dniach adaptacyjnych jest bardzo istotne. Podajemy wtedy
wiele kluczowych informacji dotyczących praw i obowiązków studenta,
organizacji studiów, systemu ocen, rejestracji na zajęcia, WF, lektoratów,
pomocy materialnej i innych aspektów związanych ze studiami. Uznajemy przy
tym, że każdy student WMIM po dniach adaptacyjnych te informacje posiada i
jest w stanie należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Z tego
względu bardzo usilnie proszę i nalegam, aby w komplecie wzięli Państwo
udział w dniach adaptacyjnych.

Do zobaczenia!
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