
 Welcome Point  (WP) 

Welcome Point – це центральна інформаційна 
служба для іноземних студентів, аспірантів  
та співробітників. Наша мета – допомогти вам 
під час вашого приїзду та перебування  
в Польщі. Ми ознайомимо вас з процедурами, 
умовами та послугами нашого університету. 
Наша команда також допоможе вам у процесі 
реєстрації вашого перебування в Польщі. 
Ми зробимо все можливе, щоб ви з легкістю 
освоїлися у Варшавському університеті та  
у Варшаві загалом!

 X www.welcome.uw.edu.pl 
тел. (+48) 22 55 24 080, 
22 55 24 103, 22 55 24 118, 
22 55 24 119, 22 55 24 125, 
22 55 49 117 
welcome@uw.edu.pl

 X Головний кампус, вул. 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
(малий двір)

 X Кампус Ochota, CeNT UW,  
вул. Banacha 2c

 X Факультет економічних наук 
вул. Długa 44/50

 Приймальна Комісія 
Приймальна комісія допоможе вам ознайoми- 
тися з  процедурою подачі заявок на денну 
форму навчання (бакалаврат та магістратyра). 
Співробітники поінформують вас щодо поточ-
ний список освітніх пропозицій денної форми 
навчання, вимоги до вступу, умови навчання  
в Польщі та інші пов’язані з цим справи.

 X Pałac Kazimierzowski (головний 
кампус), 1-й поверх, каб. 4 
тел. (+48) 22 55 24 043, 
22 55 24 048, 22 55 24 075, 
22 55 24 002 
admission@uw.edu.pl 
www.admission.uw.edu.pl

 Бюро з Питань Студентів та Навчальної Роботи 
Студенти бакалаврату або магістратури, 
аспіранти/докторанти, а також студенти, які 
здобувають післядипломну освіту, можуть 
звертатися до Бюро з різних питань щодо нав-
чання, оплати за навчання та сертифікати піс-
лядипломної освіти. Тут ви зможете дізнатися 
про річний курс «Foundation Year» та стипендії, 
що надаються Польським національним агент-
ством з питань академічного обміну (NAWA).

 X Stary BUW (головний кампус), 
1-й/2-й поверх, каб. 107, 111, 
112 
тел. (+48) 22 55 24 022, 
22 55 24 077, 22 55 24 083, 
bok@adm.uw.edu.pl 
www.bok.uw.edu.pl

ХТО Є ХТО?
ЗВ’ЯЖІТЬСЯ  
З НАМИ Якщо ви іноземний 

студент, запрошуємо 
вас на Welcome Point 
аби зробити свій 
перший крок!

https://welcome.uw.edu.pl/
mailto:welcome%40uw.edu.pl?subject=
mailto:admission%40uw.edu.pl?subject=
http://www.admission.uw.edu.pl
mailto:bok%40adm.uw.edu.pl?subject=
http://www.bok.uw.edu.pl


www.welcome.uw.edu.pl

ІНФОРМАЦІЯ
 Школи для Аспірантів та Докторантів                  
Аспіранти та 
докторанти мо-
жуть звертатися 
до даних шкіл 
із запитаннями 
щодо процесу 
набору та освіт-
ньої програми. 

 X Міждисциплінарна школа для аспірантів і докторантів: 
szkola.m@uw.edu.pl

 X Школа гуманітарних наук для аспірантів і докторантів: 
szkola.nh@uw.edu.pl

 X Школа соціальних наук для аспірантів і докторантів:  
szkola.ns@uw.edu.pl

 X Школа точних і природничих наук для аспірантів  
і докторантів: szkola.nsip@uw.edu.pl

 X www.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/en

 Бюро Соціального Забезпечення та Підтримки Студентів                            
Якщо ви студент бакалаврату/магістратури 
або аспірантури, співробітники допоможуть 
вам у питаннях, пов’язаних із соціальним  
забезпеченням: стипендіями, гуртожитками  
чи медичним страхуванням.

 X вул. Prosta 69 
тел. (+48) 22 55 20 
440, 22 55 20 744 
bpm@uw.edu.pl 
www.bpm.uw.edu.pl

 Бюро Міжнародних Зв’язків (БМЗ)                            
Якщо ви студент за обміном або короткостро-
ковий студент, що навчатиметься протягом 
не більше одного року, співробітники БМЗ до-
поможуть вам в адміністративних питаннях, 
пов’язаних з вашим перебуванням, включа-
ючи обробку вашої заявки, видачу студент-
ського квитка та надання вам підтвердження 
прибуття або від’їзду.

 X Stary BUW, (головний кампус), 
2-й поверх, каб. 207, 211, 212 
iro.incoming@adm.uw.edu.pl 
www.iro.uw.edu.pl

 Інкубатор UW                                                              
Інкубатор – це назва місця, де ви можете роз-
вивати свою підриємницьку діяльність, за-
пускати стартапи чи створювати громадські  
організації (НДО). Інкубатор надає не лише 
добре обладнані приміщення, а й підтримку 
експертів, індивідуальне наставництво, про-
водить майстер-класи та тренінги.

 X вул. Żwirki i Wigury 101 
тел. (+48) 22 55 40 735 
kontakt@inkubator.uw.edu.pl

 Бюро Кар’єри                                                              
Якщо вам потрібна допомога у розвитку своєї 
кар’єри або ви бажаєте взяти участь у семіна-
рах чи лекціях на тему підвищення кваліфіка-
ції, зверніться до Бюро кар’єри.

 X Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, 
(головний кампус), 
тел. (+48) 22 55 20 763, 
22 55 20 585 
biurokarier@adm.uw.edu.pl 
www.biurokarier.uw.edu.pl
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