Informacja dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
w r. a. 2018/2019
Przyjęcie w poczet studentów nastąpi 2 października 2018 roku o godz. 15.00
w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego w Małej Auli w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej, gdy nowi studenci złożą ślubowanie, a wybrani otrzymają indeksy.
Zbiórka o godz. 14.45. Obecność obowiązkowa. Tego dnia nowo przyjęci studenci mają zajęcia
do godziny 14:00.
2. W pierwszym tygodniu października będzie zorganizowane spotkanie ze studentami
I roku, na którym będą m.in. podpisywane umowy oraz wydawane legitymacje
i indeksy. Termin spotkania będzie podany w planie zajęć i na stronie wydziałowej
www.il.pw.edu.pl =>Studenci/Dziekanat/Studia stacjonarne/Plan zajęć.
Na spotkanie należy przynieść:
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie otrzymanego
skierowania (badania te są bezpłatne i wykonywane przez przychodnie, których adresy
podano na stronie internetowej Uczelni);
- podpisany tekst ślubowania (druki będą rozdawane podczas inauguracji roku akademickiego);
- dowód wpłaty 21 zł (17 zł za legitymację i 4 zł za indeks); wpłaty należy dokonać na
indywidualne konto studenta, które od września będzie widoczne po zalogowaniu się w
systemie USOS (hasło jak do portalu rekrutacyjnego).
3. Pozostałe informacje niezbędne do podjęcia studiów dostępne są na wydziałowej stronie
internetowej www.il.pw.edu.pl =>Studenci/ Dla nowo przyjętych.
Prosimy o częste odwiedzanie strony wydziałowej i sprawdzanie skrzynki e-mail podanej podczas
rejestracji w portalu rekrutacyjnym oraz skrzynki w domenie @pw.edu.pl utworzonej po nadaniu
przez uczelnię numeru albumu ☺
1.

ZAJĘCIA Z ALGEBRY i GEOMETRII
Szanowni Państwo,
W trosce o poprawę stanu wiedzy z algebry oraz geometrii, której poziom nauczania w szkołach jest
różny, proponujemy uzupełaniające zajęcia we wrześniu na sześciu spotkaniach.
Zajęcia są bezpłatne i będą prowadzone przez prowadzących zajęcia z algebry i geometrii
wykreślnej, a ich zorganizowanie jest uwarunkowane liczbą chętnych.
Terminy zajęć: 5, 7, 10, 12, 14, 17 września 2018 r.
Zajęcia będą się odbywały w sali 601 w gmachu WIL PW:
z Geometrii wykreślnej w godz. 10:00-12:00
z Algebry w godz. 12:30 – 14:15.
Zainteresowani powinni zgłosić chęć uczestnictwa na adres: prodziekan.studia@il.pw.edu.pl do 30
sierpnia 2018 r.

