
 

 

Hej, dobrze Cię widzieć! 

Błażej Wilkoławski 

Przewodniczący Rady Samorządu Studentów 
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Jako Samorząd Studentów MIMUW serdecznie gratulujemy Ci przyjęcia na Wydział 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego! Rozpoczęcie studiów 
to dla Ciebie zapewne wielka, życiowa zmiana – otwiera się przed Tobą wiele możliwości, 
ale trzeba też znaleźć w sobie dużo motywacji, aby wyciągnąć ze studiowania jak 
najwięcej korzyści. A my dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony na studiach 
pozwolił Ci nie tylko rozwinąć swoje naukowe pasje pod okiem wybitnych specjalistów, 
ale również poznać mnóstwo ciekawych osób i nawiązać wieloletnie przyjaźnie. 

W obliczu tych wielkich zmian zawsze możesz liczyć na pomoc starszych 
studentów, czyli między innymi nas – członków Rady Samorządu Studentów MIMUW. 
Jeszcze parę lat temu to my byliśmy na Twoim miejscu i trzymaliśmy w rękach podobny 
list, ale dzięki pomocy społeczności wydziału sami szybko staliśmy się jej częścią. 

W związku z tym zaplanowaliśmy szereg działań, które pomogą Ci wdrożyć się 
w studia jeszcze przed początkiem roku akademickiego. Największym z nich jest obóz 
zerowy, którego nie możesz przegapić i na który już teraz serdecznie Cię zapraszamy! 
Od 12 do 18 września na Mazurach będziesz mógł poznać swoich kolegów i koleżanki, 
nawiązać znajomości ze starszymi studentami, spotkać się z dziekanem do spraw 
studenckich i dowiedzieć się, jak skutecznie przejść przez okres studiów – a to wszystko 
w towarzystwie świetnej zabawy, wielu atrakcji oraz niespodzianek! Uwaga: zapisy 
trwają tylko do końca lipca, a wszystkie szczegóły znajdziesz na naszym Facebooku. 

W ostatnim tygodniu września spotkamy się także na naszym wydziale podczas 
dni adaptacyjnych, w trakcie których przedstawimy Ci najważniejsze rady, jak rozpocząć 
studia bez nieoczekiwanych problemów oraz jak sobie z problemami radzić, gdy takowe 
mimo wszystko się pojawią. 

I to jeszcze nie wszystko! Inne ważne informacje i szczegóły dotyczące 
wydziałowych aktywności na bieżąco publikujemy w mediach społecznościowych. Jeśli nie 
chcesz niczego przegapić, dołącz do nas już teraz na naszym fanpage’u 
(facebook.com/mimuw), grupie Studenci MIMUW (facebook.com/groups/StudenciMIMUW) 
oraz grupach rocznikowych, do których linki znajdziesz na grupie Studenci MIMUW. 

Pamiętaj, że zawsze i wszędzie jesteśmy tu dla Was! Najprościej skontaktować się 
z nami przez Messengera, pisząc wiadomość na nasz fanpage. Do dyspozycji jest także 
adres e-mail: samorzad@mimuw.edu.pl. Jeśli chciałbyś o czymś porozmawiać lub o coś 
zapytać, śmiało możesz się do nas odezwać. 

Udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu! 
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