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Regulamin studiów i inne ważne dokumenty

• Regulamin studiów: 
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.201
9.186.U.441.pdf

• Kalendarz akademicki: pobierz

• Przewodnik dla studentów pierwszego roku: 
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/uw-informat
or-1-rok-final-2-1.pdf
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@ poczta uniwersytecka @

Obowiązek korzystania z konta pocztowego w domenie UW: 
twoje.nazwisko@student.uw.edu.pl

Informacja: 
https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

Helpdesk: https://it.uw.edu.pl/pl/kontakt/
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Ważne strony www

•Uniwersytet Warszawski:
www.uw.edu.pl

•Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce:
www.wnks.uw.edu.pl

• Instytut Muzykologii: 
www.imuz.uw.edu.pl
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Ważne strony www

• Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOSweb): 
www.usosweb.uw.edu.pl

• Rejestracja żetonowa: 
www.rejestracja.usos.uw.edu.pl

• Rejestracja na przedmioty IM:
usosweb.uw.edu.pl
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Semestr zimowy 1.10.2022-19.02.2023 
• Rejestracja na kierunkowe przedmioty muzykologiczne: 30.09-16.10.2022 (II tura)
• Ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów: 21.10.2022
• Dokonywanie podpięć zajęć realizowanych w semestrze letnim 2022/2023: 1.10.2022-19.02.2023
• II tura rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne i na semestr zimowy 2022/2023: 12.09.2022-24.10.2022
• Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 31.10.2022
• Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2022/2023: 05.12.2022 – 30.12.2022 (I tura); 23.01.2023 – 14.03.2023 (II tura)
• Wakacje zimowe: 23.12.2022-8.01.2023 
• Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym: 20.01.2023
• Sesja zimowa: 30.01-12.02.2023 
• Pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 30–31.01.2023
• Przerwa międzysemestralna: 13-19.02.2023 

Semestr letni 20.02-30.09.2023 
• Rejestracja na kierunkowe przedmioty muzykologiczne: 1-9.02.2023 (I termin); 21.02.2023-10.03.2023 (II termin)
• Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2022/2023: 05.12.2022 – 30.12.2022 (I tura); 23.01.2023 – 14.03.2023 (II tura)
• Sesja poprawkowa semestru zimowego*: 24.02-5.03.2023 
• Pisemne egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego na poziomie B2: 25.02.2023
• Ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów: 17.03.2023
• Wakacje wiosenne: 6-11.04.2023 
• Dni wolne od zajęć: 2.05.2023, 12-13.05.2023 (Juwenalia**), 9-11.06.2023 
• Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim: 2.06.2023
• Dokonywanie podpięć zajęć semestru zimowego lub całorocznych roku akademickiego 2023/2024: 1.06-30.09.2023 
• Sesja letnia: 19.06-9.07.2023 
• Wakacje: 10.07-30.09.2023 
• Sesja poprawkowa semestru letniego** 28.08-10.09.2023 
• Pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 28–29.08.2023
• Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2022/2023: 11–30.09.2023

*Druga szansa od losu. Jeśli nie uda Ci się zdać za pierwszym razem, masz jeszcze drugie podejście. 

**Święto wszystkich studentów, w trakcie którego odbywają się koncerty i inne imprezy

Ważne daty
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Podania

Wszelkie podania dotyczące toku studiów należy składać przez system 
USOSweb dołączając odpowiednie załączniki. Podanie należy zaadresować 
do Prodziekana ds. studenckich dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego, prof. 
ucz. W treści podania należy podać szczegółowe dane przedmiotów (kod, 
nazwę, cykl dydaktyczny, liczbę ECTS, liczbę godzin, ocenę) oraz nazwy 
przedmiotów, na poczet których wnioskowane przedmioty mają być uznanie. 

Kopię podania wygenerowaną z USOSweb wraz załącznikami należy przesłać 
na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl.

Po zobaczeniu w USOSweb odpowiedzi Dziekana należy także przesłać 
informację na adres a.niakrasava@uw.edu.pl 
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Uznanie przedmiotu / etapu studiów 
(par. 6 ust. 2 pkt. 7 RS UW)
Uznanie przedmiotu jest równoznaczne z przepisaniem przedmiotu i oceny za ten 
przedmiot do karty toku studiów. 

W tym przypadku nie należy rejestrować się na przedmiot dostępny w ramach 
aktualnej oferty przedmiotów na UW. 

W przeciwnym wypadku Państwo będą zobowiązani do uczęszczania na ten 
przedmiot i zaliczenia go. 

Ponieważ decyzja Dziekana może być negatywna, warto odpowiednio wcześnie 
przemyśleć kwestię złożenia podania o uznanie przedmiotu, tak aby w razie 
decyzji negatywnej zdążyć z rejestracją na przedmiot konieczny do zaliczenia 
etapu/toku.  
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Zapisy na zajęcia IM
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W szczególnych przypadkach osoba prowadząca zajęcia może 
wyrazić zgodę na dopisanie do grupy (w takim wypadku należy 
napisać do osoby prowadzącej (w polu dw dodać adres p. 
Anastasyi Niakrasavej - a.niakrasava@uw.edu.pl) list z 
umotywowaną pisemną prośbą dopisania do zajęć. 

Odpowiedź osoby prowadzącej (również jednocześnie 
przesłana na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl) jest podstawą 
dopisania Państwa do zajęć, które dokonuje fizycznie p. 
Anastasyia Niakrasava w Sekretariacie ds. studenckich w 
godzinach pracy.

pełna treść listu: wyświetl

http://imuz.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/348/2022/10/Zasady-dokonywania-podpiec-1.jpg


Instytut Muzykologii - Kontakty 

Sekretariat ogólny IM: imuz@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich IM: a.niakrasava@uw.edu.pl

Dyrektor ds. studenckich IM: mariusz.gradowski@uw.edu.pl

Opiekunka I roku I i II stopnia IM: katarzyna.spurgjasz@uw.edu.pl
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