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UCHWALA NR M/32/1 
'IKBI2O2OZARZADU SAMORZADU STUDENTOW UNTWERSYTETU WARSZAWSKTEGO

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zaopiniowania podzialu miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu

Warszawskiego na rok akademicka 2O2OI2O21

Na podstawie S34 ust. 1 pkt. 10) Regulaminu Samorzqdu Student6w Uniwersytetu

Warszawskiego, w zwiqzku z $16 ust. 1 Regulaminu Dom6w Studenta Uniwersytetu

Warszawskiego, Zarzqd Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co

nastqpuje:

s1

Zarzqd Samorzqdu Studentow UW opiniuje pozytywnie podzial miejsc w Domach Studenta

U niwersytetu Warszawskieg o.

s2

Wnioski o przyznanie miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego stanowiq

zalqcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Za:5

Kamil Bonas - Przewodniczqcy

Marta Burzyiska

Klaudia Kowalczyk

Kamil Lebnicki

Michat Zinowczyk

Przeciw: 0
Wstrzymujqcych sig: 0

s3
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Warszawa, 22 kwietnia 2O20 r.

Sz. P. dr hab. Jolanta Ghoirlska-Mika, prof. uca
Prorektor ds. student6w ijakoSci ksztalcenia

U niwersytet Warszawski

Szanowna Pani Rektor.

Wydziat Nauk Ekonomicznych zwraca siq z pro$bq o przyznanie 90 miejsc
(pokoje dwuosobowe i trzyosobowe) w domach studenckich UW dla student6w -
cudzoziemc6w program6w prowadzonych w jgzyku angielskim.

W chwili obecnej Wydziat Nauk Ekonomicznych prowadzi studia drugiego

stopnia na trzech specjalno6ciach - lntemational Economics, Quantitative Finance i

Data Science and Eusiness Analytics oraz studia pierwszego stopnia - Financc,
lntemational lnvestment and Accounting, na kt6rych studiuje ponad 600 student6w i

liczba ta rna tendencjq wzrostowq, w zwiqzku z ogromnym zainteresowaniem naszymi

specjalnoSciami.

Prosimy o pozytywne rozpalzenie naszej proSby.

Z powa2aniem,

tJ N rwE RSYTET Wlnszewlrt
Wydrlol llouk Ekonomlcznych

PRUOZILXAN
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W. Ps. 25@00/w)Sp /os/2o Warszawa, 15.0S.2020

Szanowna Panl

Dr hab. Jolanta Choiriska-Mika, prof. UW

Prorektor ds. Studenckich i Jako6ci tGztafcenia

U n iwersytet Warszawski

Szonowno Pani Rektor

studia Psychologiczne w Jqzyku Angielskim (warsaw International studies
in Psychology) podobnie jak w latach ubiegtych zwracajq siq z uprzejmq prosbq o pzydzielenie
15 miejsc w domu studenckim w pokojach dwuosobowych na potrzeby student6w pierwszego
roku przyje2diajqcych na studia w roku akademickim 2OZO/Zt.

Kaidego roku zainteresowanie zakwaterowaniem w domu studenckim wir6d
student6w zagranicznych jest bardzo duie i wielu z nich aplikuje o miejsce majqc nadziejq na
zakwaterowanie jak najbliiej wydziafu Psychologii. w ostatnich latach podanie skladalo
kilkana5cie os6b rocznie. Uprzejmie proszq o przydzielenie miejsc w domu studenckim
znajdujqcym siq w bliskim sqsiedztwie Wydziatu Psychologii UW, czyli w Domu Studenckim
nr 4 przy ul' Zamenhofa 10a. Dziqki temu aklimatyzacja cudzoziemc6w przybywajqcych po raz
pierwszy do Polski bqdzie lagodniejsza.

Bqdq wdziqcznv za pozytywne rozpatrzenie mojej proiby.

Z wyrazami szocunku

t1/o; /tttd

Ul. Slawki 5/7, 00-183 Warszawa
Phone: 22 55 49 S45
e^mail; information@wisp.uw.edu.pl
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Warszawa, dn. I 1.05.2020

Sr.P,

prof. dr hab. Jolanu Chohlsta_Mlka
Prorektor ds. Student6w i Jakodcl fr.t"f."ii"

U niwcrsytet Warsrawskl
f(ralowskie pnedmiejcie 26128,

0{l-l92l Warzawa

Dot. -re:envacfa mlejsc dla ych z progrenu lgp o16z program6wklej wg um6w bltaterat zer $tydzlelZar4dzanla UW na rok

upzejmie prosimy o przyznanie w iednym z Dom6w Studenta uw 40 mrejsc (w tym jesfi to moiriwew pokojach dwuosobowych) dla student6w zagranicznyc h przyietdtaj,qcych na wydziat ZarzqdzaniaUW w roku akademickim 2o2o/2tw ramach studiow rf-go stopnia ,,rnternationar gusiness programu
(IBP) oraz programdw wymiany studenckiej wg urn6w biraterarnych prowadzonych przez WydziatZazqdzania UW.

studencizgodnie z zasadami program6w sami oplacajq koszty zakwaterowania w akademiku.

Z 96ry bardzo dziqkujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej proiby.

PR()DZt}"KAN

'rr ri (r i6fi

prof. dr hab. Gnegorz Karasiewlcz
Prodziekan ds. studencklch i jaiojci frri.r..ni,

u n i*e,r#Lrdffij ri::T:; il:
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Dr hab. Patrycja Grzebyk

Dyrekor Network on Humanitarian Action
Uniwersytet Warszawski

patrycja.grzebyk@uw.ed u.pl
Krakowskie Przedmieicie 26/29, oo-927 warszawa, tel./fax 22 ss 24 367

Warszawa, 23 czerwca 2O2O r.

Szanowna Pani Rektor

Prof. dr hab. Jolanta Choi6ska-Mika

Uniwersytet Wa rszawski

Szanowna Pani Rektor,

Zwracam sie z upzejmq pro6bq o wyraienie zgody na zarezerwowanie przez

Biuro Spraw Studenckich 10 miejsc w akademikach naleiqcych do Uniwersytetu Warszawskiego, na

potrzeby student6w studiujQcych w roku akademickim zO2Ol2OZt na kierunku Humonitarion Action.

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2O2O/2O27 w akademikach zostaliby

zakwaterowani studenci, kt6rzy rozpocznQ I semestr studi6w oraz studenci powracajEcy

na Uniwersytet Warszawski na lll semestr. W drugim semestrze w akademikach zakwaterowani

zostaf iby studenci przyieid2aiqcy do warszawy z innych uniwersytet6w Konsorcjum, w celu realizacji

programu drugiego semestru. Du2a czq3d os6b zakwalifikowanych dotychczas na studia to obywatele

padstw rozwijajqcych siq, dla kt6rych pokrycie koszt6w studi6w jest sporym wydatkiem, wobec czego

zale2y im na skorzystaniu z mo2liwoici jak najtadszego zakwaterowania.

Chciatabym zwr6cic jeszcze uwage na jednq kwestiq - nasi studenci to w wiqkszoici

obcokrajowcy o odmiennym kolorze skory pochodzqcy m.in. Indii, Nigerii, Ghany. Majqc na uwadze

zardwno bezpieczeistwo naszych przysztych student6w, jak r6wniei dobre imig uniwersytetu
warszawskiego, zwracam siq z uprzejmq pro5bq o przydzielenie studentom NoHA miejsc w

akademikach w takich rejonach miasta, gdzie ryzyko wystapienia atak6w lub przestqpstw na tle
rasowym jest stosunkowo niskie, na przykfad w Domu Studenta Nr 4 przy ul. Zamenhofa 1oA lub w

Domu Studenta Nr 5 przy ul. Radomskiej 11.

W przypadku jakichkolwiek wQtpliwo$ci, stu2q wszelkimi dodatkowymi informacjami,

wyra2aiqc jednoczesnie ogromnQ nadzieiq na przychylno6d pani Rektor.

Z wyrozgmi szocunku
. .j. '/

\ ../,.2,.k.-/,. -
noha.uw.edu.pl
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Warszawa, dnla O4.05.2020r.

Szanowna Panl

Prof.UW. dr hab. Jolanta Chotfska-Mtka

Prorektor ds. student6w lJakoftl ksztalcenia

Wydzial Pedagoglczny UW zwraca siq z projbq o zarezerwowanle 15 mlejsc w Domach
Studenta UW dla student6w cudzozlemc6w odbywaJqclch studia w Jqryku angielsklm, w roku

akademickim 2020121.


