
ПРОЖИВАННЯ

Варшавський університет має близько 2 500 місць у шести гуртожитках, розташо- 
ваних у різних куточках міста. У кожному гуртожитку є кімнати для навчання, те-
левізійна кімната, комп ‘ютерна кімната та пральня. Щомісячна орендна плата ва-
ріюється від 100 до 198 євро (480-950 злотих) на особу, залежно від типу кімнати.
Гуртожитки Варшавського Університету характеризуються зручним розташуван-
ням та легким доступом до центру міста завдяки розвинутій транспортній інфра-
структурі Варшави. Детальніша інформація на сайті welcome.uw.edu.pl 

  Я к  п од а т и  з а я в к у ? 

СТУДЕНТИ ПЕВНОГО  
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ КОРОТКОСТРОКОВІ СТУДЕНТИ

Якщо ви іноземний студент, що приїхав 
навчатися за програмою бакалавра-
ту або магістратури в UW, ви можете 
подати заявку на отримання місця в 
гуртожитку за допомогою USOSweb.  
Переконайтеся, що ви перевірили 
строки подачі заявок, оскільки реє-
страція заявок на місця в гуртожитку 
проводиться під час декількох турів 
реєстрації. 

Студентам, які вступили до Варшав-
ського університету за підтримкою 
різноманітних грантових програм 
або програм обміну, надається місце 
для проживання в гуртожитку з групи 
доступних місць до моменту їхнього 
прибуття на навчання. Ви можете  
отримати всю необхідну інформацію 
про проживання на кампусі в Бюро 
Міжнародних Зв’язків.

Зверніть, будь ласка, увагу, що місця в гуртожитках обмежені і ми не можемо 
гарантувати місця для всіх охочих.

Крім того, існує можливість тимчасового проживання в одному з гуртожитків, якщо 
ви берете участь у факультетській конференції або ніяк не пов’язані з UW (наприк- 
лад, в літній період деякі кімнати доступні для туристів).

http://welcome.uw.edu.pl


www.welcome.uw.edu.pl

 П о м е ш к а н н я  з а  м е ж а м и  у н і в е р с и те тс ь ко г о  м і с те ч к а 

Якщо ви не забезпечили собі місце в одному з гуртожитків UW, ви можете пошукати 
кімнату або квартиру онлайн на одному з тематичних сайтів або переглянути сто-
рінки Facebook, присвячені оголошенням про житло (наприклад,  The University of 
Warsaw Students’ Union, The University of Warsaw Students’ Union UW accommodation 
та ESN University of Warsaw Accommodation (Official).
Знайшовши кімнату або квартиру, не забудьте підписати договір оренди з власни-
ком даного житла. Також варто попросити про допомогу особу, яка спілкується 
польською мовою.
Якщо вам потрібна оселя у Варшаві на перші кілька днів, ви можете розглянути 
численних варіанти в сфері готельних послуг або обрати один з безлічі молодіжних 
хостелів.

СТУДЕНТ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КОРОТКОТЕРМІНОВІ СТУДЕНТИ

USOSWEB

 X www.usosweb.uw.edu.pl

БЮРО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ

 X bpm@uw.edu.pl 
www.bpm.uw.edu.pl

БЮРО МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

 X iro.incoming@adm.uw.edu.pl 
www.iro.uw.edu.pl

ПРОЖИВАННЯ

W E LC O M E P O I NT 
Варшавський університет
Головний кампус,  
Krakowskie Przedmieście 26/28, 
00-927 Варшава, Польща
тел. (+48) 22 55 24 080  
тел. (+48) 22 55 24 103
тел.(+48) 22 55 24 125
welcome@uw.edu.pl

Факультет економічних наук, 
Długa 44/50, 00-241  
Варшава, Польща
tel. (+48) 22 55 49 117
welcomepoint@wne.uw.edu.pl

Кампус Оchota,
CeNT UW, Banacha 2c,  
02-097 Варшава, Польща
tel. (+48) 22 55 24 118  
tel. (+48) 22 55 24 119
welcome@uw.edu.pl
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