
Відкрийте для себе  
новий досвід  
і можливості!

КІНЕЦЬ 
НАВЧАННЯ?

 Волонтерський Центр у Варшавському університеті 

Нудьга вас більше ніколи не наздожене!
Якщо ви горите бажанням приєднатися до спільноти людей, які прагнуть направити 
свій потенціал та енергію на зміну свого середовища та життя інших людей,  
наш Волонтерський Центр – це місце саме для вас.
Волонтери беруть активну участь в організації місцевих та міжнародних конферен-
цій, культурних заходів, пов’язаних з Варшавським університетом (UW), а також 
провідних проектів, спрямованих на вдосконалення спільноти UW та її міжкультур-
ного аспекту.
Волонтерство - це не лише про віддавати і допомагати іншим, а й про непереверше-
ні можливості розвивати свої навички і зустрічі з чудовими людьми.

 X wolontariat.uw.edu.pl/for-volunteers

 Студентська Спілка 

Студентська спілка UW це студентське самоврядування в органах управління уні-
верситету, що бере участь у процесі прийняття рішень з різних питань, зокрема,  
виборів ректора, розмір стипендії, цін та розподіл студентів по гуртожитках. Біль-
ше того, студентська спілка займається організацією студентського фестивалю 
«Juwenalia».

 X samorzad.uw.edu.pl/en

 Студентська Мережа Erasmus,  Варшавський університет (ESN UW) 

ESN UW є членом загальноєвропейської некомерційної студентської організації,  
яка підтримує розвиток програм обміну та мобільності. Мета ESN UW полягає  
в тому, щоб допомогати всім іноземним студентам у повсякденних справах  
і зробити їхнє перебування у Варшавському університеті найдивовижнішим часом  
у їхньому житті. ESN пропонує наставницькі програми та тандеми, а також організо-
вує поїздки, вечірки та заходи для інтеграції іноземних та місцевих студентів.

 X www.uw.esn.pl

https://wolontariat.uw.edu.pl/for-volunteers/
https://samorzad.uw.edu.pl/en
https://www.uw.esn.pl/


www.welcome.uw.edu.pl

 Студентський Науковий Рух UW 

Чи хотіли б ви покращити свої знання в певній галузі науки? 
Ознайомтеся з широким спектром студентських товариства, що займаються 
дослідженнями в різноманітних сферах науки.

 X www.rada.uw.edu.pl 

 Мистецькі  і  Культурні  Організації 

Цікавитесь культурою та маєте мистецький талант? Варшавський універси-
тет допоможе вам розвивати свої захоплення, де ви зможете приєднатися 
до хору, танцювальної групи чи театру. Найбільші з них: Хор Варшавського 
університету, камерний хор Collegium Musicum Варшавського університету, 
Ансамбль пісні і танцю Варшавського університету.

 X www.chor.uw.edu.pl
 X cm.uw.edu.pl/en
 X www.warszawianka.uw.edu.pl 

 Спорт 

Як говорить одне прислів’я: «В здоровому тілі – здоровий дух».  
Варшавський університет пропонує широку гамму спортивних занять:

 X wfisport.uw.edu.pl/en
Якщо бажаєте серйозніше займатися спортом, ви також можете звернутися 
до Академічної Спортивної Асоціації – найбільшої університетської спортив-
ної організації в Польщі. Вона налічує 40 секцій з різних дисциплін.

 X www.azs.uw.edu.pl 

 …і  багато іншого 

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

W E LC O M E P O I NT 
Варшавський університет 
Головний корпус
вул. Krakowskie Przedmieście 
26/28, 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
вул. Długa 44/50
тел. (+48) 22 55 49 117
welcomepoint@wne.uw.edu.pl
Кампус Оchota,
CeNT UW, вул. Banacha 2c,
02-097 Варшава, Польща
тел. (+48) 22 55 24 118  
тел. (+48) 22 55 24 119
welcome@uw.edu.pl

http://www.rada.uw.edu.pl
http://www.chor.uw.edu.pl
http://cm.uw.edu.pl/en
http://www.warszawianka.uw.edu.pl
http://wfisport.uw.edu.pl/en
http://www.azs.uw.edu.pl
mailto:welcome%40uw.edu.pl?subject=
mailto:welcomepoint%40wne.uw.edu.pl?subject=
mailto:welcome%40uw.edu.pl?subject=

