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SPOŁECZNOŚĆ

▪ 7 498 pracowników
3 834 nauczycieli 
akademickich

▪ 2 451 doktorantów
▪ 40 493 studentów I i II stopnia
▪ 4 802 obcokrajowców wśród 

studentów i doktorantów
▪ 2 086 słuchaczy studiów 

podyplomowych 
▪ 9 000 absolwentów rocznie



 

▪ Wydział Archeologii

▪ Wydział „Artes Liberales”

▪ Wydział Biologii

▪ Wydział Chemii

▪ Wydział Dziennikarstwa, Informacji i 
Bibliologii

▪ Wydział Filozofii

▪ Wydział Fizyki

▪ Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych

▪ Wydział Geologii

▪ Wydział Historii

▪ Wydział Lingwistyki Stosowanej

▪ Wydział Matematyki, Informatyki     i 
Mechaniki

▪ Wydział Nauk Ekonomicznych

▪ Wydział Nauk o Kulturze             i 
Sztuce

▪ Wydział Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych

▪ Wydział Neofilologii

▪ Wydział Orientalistyczny

▪ Wydział Pedagogiczny

▪ Wydział Polonistyki

▪ Wydział Prawa i Administracji

▪ Wydział Psychologii

▪ Wydział Socjologii 

▪ Wydział Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji

▪ Wydział Zarządzania 

24 WYDZIAŁY



 

26 PROGRAMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

▪ American Studies (I, II  stopnia) 
▪ Archaeology (I, II  stopnia) 
▪ Chemistry (II stopnia) 
▪ Cognitive Science (II stopnia)
▪ Data Science and Business Analytics  (II 

stopnia) 
▪ English Studies (I, II  stopnia) 
▪ Environmental Management (II stopnia)  
▪ European Politics and Economics         (I 

stopnia)
▪ Finance, International Investment and 

Accounting (I stopnia)
▪ Humanitarian Action (II stopnia)
▪ International Business Program            

(II stopnia) 

▪ International Economics (II stopnia)
▪ International Relations (I, II  stopnia) 
▪ International Studies in Philosophy   (I 

stopnia)
▪ Master in Food Systems (II stopnia)
▪ Oriental Studies – Inner Asia: 

Mongolian and Tibetan Studies        (II 
stopnia)

▪ Physics (II stopnia)
▪ Political Science (I, II  stopnia) 
▪ Psychology (jednolite magisterskie) 
▪ Quantitative Finance (II stopnia) 
▪ Sustainable Development (II stopnia)
▪ Teaching English to Young Learners 

(II stopnia) 



WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

▪ 800 partnerów zagranicznych

▪ ponad 680 uczelni z więcej niż 100 krajów współpracujących z UW w 
ramach umów o bezpośredniej współpracy

▪ ponad 450 uczelni współpracujących z UW w ramach programu Erasmus+

▪ 100 międzynarodowych towarzystw i sieci naukowych, których członkiem 
jest UW

▪ członkostwo w sojuszu 4EU+ Alliance, który posiada status uniwersytetu 
europejskiego



SOJUSZ 
4EU+

▪ w czerwcu 2019 sojusz 4EU+ otrzymał status uniwersytetu europejskiego w 
konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” na lata 2019-2022

▪ Cele sojuszu

▪ zwiększenie mobilności naukowców, studentów i pracowników 
administracji

▪ ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia

▪ pogłębienie integracji europejskiego szkolnictwa wyższego i jego 
zrównoważony rozwój



UW – pochwalmy 
się☺

▪ UW jest na szczycie krajowych rankingów szkół wyższych

▪ należy do 3% najlepszych uczelni na świecie według rankingów THE, QS, 
ARWU; w Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 znalazło się 
12 dyscyplin UW

▪ posiada status uczelni badawczej na lata 2020-2026, dzięki zajęciu I miejsca 
w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

▪ posługuje się wyróżnieniem „HR Excellence in Research” przyznawanym 
przez Komisję Europejską



  Dążymy do 
doskonałości, jednak 
nie wszystko jest 
idealnie…☺
▪ Bardzo rozbudowana struktura utrudnia przepływ informacji oraz jednolitość 

procedur.

▪ Wysokie, jednak nadal niedostateczne kompetencje językowe i kulturowe 

pracowników (zarówno administracyjnych, jak i naukowych, na wszystkich 

szczeblach)

▪ Brak scentralizowanego wsparcia dla pracowników, badaczy, innych gości 

przyjeżdżających na UW z zagranicy



Geneza Welcome Point 
UW

▪ Stały wzrost liczby zagranicznych                                  
studentów, pracowników i gości
▪ Odpowiedź na potrzebę centralnego                                                     

źródła informacji dla cudzoziemców
▪ Strategia HR Excellence in Research
▪ Umiędzynarodowienie jako element strategii UW
▪W strategii UW także:
▪ Poprawa komunikacji i dostępności informacji oraz 

synteza informacji wewnętrznej o Uniwersytecie. 
▪Wspólne działania wydziałów wspierane centralnie. 



Zaczęliśmy tak…

▪Welcome Point powołany we wrześniu 2017 r. 
▪ Efekt wspólnej pracy kilku biur centralnych, pod kierunkiem Zespołu 

Rektorskiego (Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz 
Prorektor ds. naukowych)

▪ Początkowo działania skierowane do kandydatów na studia 
oraz do studentów 
▪ 1 etat + na początku roku akademickiego 5 studentów 
▪ Pawilon na kampusie głównym – centralna, niezależna lokalizacja, 

otwartość
▪                        Wsparcie studentów i studentek – bezcenne!



Kampus 
Centralny

ul. Krakowskie Przedmieście 24/26

Kampus 
Ochota

ul. Banacha 2c, budynek CeNT

… w dwóch lokalizacjach!

Mamy biura….



Pawilon został z nami jako dodatkowy 
punkt obsługi studentów i studentek 
zagranicznych na początku każdego 
roku akademickiego.

 

Od sierpnia 2020 r. 
zespół stanowią 4 

osoby.

Pracę Pawilonu 
Welcome Pointu, 

wspiera grupa 
studentów UW.



 

Co robimy?
• Centralne źródło informacji dla 

wszystkich cudzoziemców 
(zarówno krótkoterminowych, 
jak i odbywających pełny cykl 
kształcenia)

• Materiały informacyjne
• Wsparcie w legalizacji pobytu 

(instrukcje, pomoc w 
zrozumieniu i sprawdzeniu 
dokumentów, wypełnieniu 
wniosku, indywidualne 
konsultacje)

Just come and ask!



Strona internetowa i grupa w portalu 
społecznościowym jako główne źródła 
informacji

• www.welcome.uw.edu.pl

Welcome at University 
of Warsaw

http://www.welcome.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW
https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW


▪Warsztaty, szkolenia i spotkania informacyjne dla 
studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek.
▪Warsztaty dla pracowników i pracowniczek – w 

planach.



 

Atmosfera otwartości, zrozumienia i empatii.



Wyzwania

▪ Legalizacja pobytu

▪ Sieciowanie pracowników i 
pracowniczek UW zajmujących się 
cudzoziemcami

▪ Rozwój wsparcia dla naukowców 
oraz gości zagranicznych 
(usystematyzowanie wiedzy i 
procesów)

▪ Budowanie kultury otwartości

▪ Silniejsze włączenie cudzoziemców 
w społeczność UW

Ewa Kiszka 
<ekiszka@gumed.edu.pl>
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