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„Два века. Добро начало.“ – това е мотото на Варшавски университет във връзка с 200-та
годишнина от основаването му. Университетът е лидер в образованието в Полша. Той е найголямото висше учебно заведение в страната – университетската общност се състои от 59 000
души. Освен това всяка година над 1000 международни студенти избират Варшавски университет
за провеждане на своя обмен.
Университетът разполага с 20 факултета и 30 други академични звена.
Предлагат се курсове в стотици програми в обалстта на изкуството и науката.
Регистрацията за курсовете се извършва онлайн чрез системата на университета USOSWEB. За да
се регистрира за курсове, студентът трябва да има регистрация в самата система. Регистрацията за
курсове във факултетите, спортни занимания, чужди езици или изучаване на полски език се
извършва на www.rejestracja.usos.uw.edu.pl .
ECTS кредити – всеки студент е длъжен да събере 30 кредита за семестър, съответно 60 кредита за
една учебна година.
Изучаване на чужди езици – организирани са езикови курсове от различни факултети в
университета. На студентите се полага различен брой т.нар. tokens – определен брой точки, които
им позволяват да се запишат за езиков курс безплатно в университета. Тази система позволява
записване и на спортна дисциплина и на курс по полски език без заплащане от страна на
студентите.
Изучаване на полски език – Центърът за полски език и култура за чужденци, наречен Polonicum
предлага широк избор от курсове по полски език на различни нива по време на цялата
академична година. Освен това предлага различни курсове относно полската култура, история и
традиции. Тези курсове се водят на английски език.
Интензивен курс по полски език – преди началото на академичната година университетът
предлага този курс на новопристигащите чуждестранни студенти. Продължителността му е 2
седмици, като целта е студентите да научат базови изрази, които да им помагат в ежедневието в
страната.
Настаняване – университетът разполага с 6 общежития. Месечният наем е между 360 и 480 злоти.
Международният отдел на
университета
уведомява
студентите
по
програма
Еразъм+
.
предварително кога могат да кандидатстват за общежитие.
Университетска библиотека – една от най-модерните библиотеки в Европа. Разполага с около 3
млн. книги и документи. Предлага огромни удобства за студентите, по време на изпитните сесии
работи почти денонощно. На покрива на библиотеката има ботаническа градина.
Студентска карта – всеки студент получава студентска карта от университета, с която получава
достъп до библиотеката, общежитието си, а може и да я използва като карта за градски транспорт.
Студентски организации - Студентският съвет на Варшавски университет защитава правата и
интересите на студентите. Освен това организира много събития от различен характер, които да са
от полза на студентите. Erasmus Student Network UW е студентската организация, която се грижи
за студентите по програма Еразъм+, като нейната цел е да направи престоя им по-лесен, поприятен и по-забавен.
International Relations Office – много добре организиран отдел, изключително отзивчив и
приятелски настроен екип. Винаги спазват обещаните срокове, изпращат необходима и важна
информация навреме, готови да услужат на студентите по най-добрия начин.

