
3. STUDENCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
3.1. SAMORZĄDNOŚĆ STUDENCKA 
 

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Uczelni. Organy 
Samorządu na mocy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. są jedynym 
reprezentantem ogółu studentów. Studenci biorą udział w pracach Senatu, komisji senackich i rad 
wydziałów, współuczestnicząc tym samym w zarządzaniu Uczelnią. Aktywność Samorządu Studentów 
uzewnętrznia się przede wszystkim w działalności komisji programowych: Socjalnej, Dydaktycznej, 
Finansowo-Gospodarczej, Zagranicznej, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Domów Studenckich. 

Samorząd Studentów włącza się w tworzenie wizji elitarnej uczelni wyższej, uczelni nowoczesnej, ale 
i nawiązującej do bogatej i chlubnej tradycji. Priorytetami działalności Samorządu Studentów w ostatnim 
czasie były: podnoszenie jakości kształcenia na PW, rozwój szeroko pojętej współpracy 
międzyuczelnianej, rozwijanie polityki informacyjnej, podnoszenie jakości realizowanych projektów oraz 
promowanie aktywnego stylu życia i stwarzanie studentom warunków do wszechstronnego rozwoju a 
także realizacji wartościowych inicjatyw. Samorząd Studentów PW uczestniczył również w działaniach 
podejmowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Forum Uczelni Technicznych, 
stając się jednym z czołowych ośrodków decydujących o kształcie tych instytucji przedstawicielskich. 
Nasze zaangażowanie zaowocowało wyborem studentów PW do tych organów, a w szczególności 
przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych. Poprzez naszych studentów mamy wpływ na powstające 
na poziomie ministerialnym zarządzenia i akty prawne dotyczące wszystkich studentów z całego kraju. 
Zaangażowaliśmy się również w działalność studenckich ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
chcąc przenosić nasze doświadczenie i dobre praktyki PW do innych uczelni podczas wizytacji 
przedstawiciel Samorządu Studentów PW jest koordynatorem sekcji studenckiej. 

Samorząd Studentów PW pełni również role przewodnią w Porozumieniu Uczelni Warszawskich, 
czego przykładem były Juwenalia Warszawskie 2008, które po raz kolejny zjednoczyły wszystkie 
uczelnie wyższe Warszawy, odnosząc wielki sukces organizacyjny i integrując największe środowisko 
studenckie w kraju.  

Rozwijając działalność Samorząd Studentów prowadzi również działania mające na celu rozwój 
współpracy nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. W ostatnim roku nawiązana została 
współpraca z Samorządem Studentów Politechniki Kijowskiej poprzez udział w międzynarodowej 
konferencji i uczestnictwo w kilku innych wydarzeniach. 

Polityka informacyjna jest jednym z głównych celów Samorządu. Rozwijają się i coraz prężniej 
działają media studenckie. Do wydawanego już od paru lat miesięcznika „i.pewu”, nadającego 
internetowego radia „Radioaktywne”, wysyłanego drogą mailową newslettera informacyjnego i bijącego 
wszelkie rekordy w zakresie szerzenia informacji portalu internetowego Polibuda.info, dołączyła w 
ostatnim roku studencka telewizja TVPW. Telewizja dokumentująca to, co się dzieje w Uczelni, w 
szczególności aktywność studentów PW. Portal Polibuda.info jest obecnie największym studenckim 
portalem internetowym w Warszawie i czołowym w skali całego kraju.  

Ogromną rolę w rozwoju samorządności studenckiej w PW pełni przekazywanie wiedzy w tym 
zakresie kolejnym rocznikom studentów. W tym celu utworzono projekt System Trenerów dla 
Efektywnego Rozwoju (STER). Jest to grupa doświadczonych działaczy, którzy podczas szkoleń 
wewnętrznych Samorządu przekazują swoją wiedzę z zakresu działalności Uczelni i szkolą młodych 
działaczy z podstawowych umiejętności niezbędnych dla efektywnego aktywnego działania.  

Profesjonalizm i zainteresowanie dotyczyły kolejnych edycji cennych dla studentów inicjatyw, jakimi 
są Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK” oraz Targi Stypendiów Zagranicznych.. 

Szeroko rozumianą politykę informacyjną Samorząd Studentów PW rozwija poprzez 
przygotowywanie i wydawanie kolejnych edycji wydawnictw studenckich: Informatora 
pierwszoroczniaka, Kalendarza akademickiego, Informatora kół naukowych i organizacji studenckich, 
Informatora o wymianach zagranicznych oraz Informatora dla studentów zagranicznych. Poprzez 
podnoszenie jakości wymienionych wydawnictw oraz przez zawarte w nich treści studenci Uczelni są 
zachęcani do aktywności oraz rozwijania swoich zainteresowań, poprzez działalność w Samorządzie, 
kołach naukowych i organizacjach studenckich. 
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3.2. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI PROGRAMOWYCH SAMORZĄDU STUDENTÓW 
 
KOMISJA DYDAKTYCZNA w r. ak. 2007/2008 wspierała aktywność naukową studentów, promowała 
działalność kół naukowych oraz działała na rzecz popularyzacji nauki na Politechnice Warszawskiej. W 
ramach środków przyznanych z Funduszu Kulturalno – Wychowawczego zostało zrealizowanych 150 
projektów, w tym: wyjazdy naukowe, wyjazdy na targi branżowe oraz udział studentów w konferencjach 
naukowych. Ponad 40 % z nich stanowiły wyjazdy zagraniczne.  

Komisja intensywnie działała w ramach rozwoju własności intelektualnej i propagowania praw 
autorskich. Zajęła się promocją ankiety zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej oraz nagrody 
Złotej Kredy – dla najlepszego nauczyciela akademickiego na wydziałach, a także wolnych oprogramowań 
edukacyjnych. We współpracy z Biurem Karier rozpoczęła działania mające na celu utworzenie platformy 
kursów dla studentów naszej Uczelni. Przedstawiciele Komisji aktywnie uczestniczyli w pracach Senackiej 
Komisji ds. Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Rady Bibliotecznej. Wraz z Centrum Studiów 
Zaawansowanych Komisja realizowała Konwersatoria, a także nowy cykl – Studenckie Forum Naukowe. 
Wspierano Radę Kół Naukowych w pozyskiwaniu środków na granty naukowe i sponsorów oraz 
finansując innowacyjne projekty studenckie z puli środków przeznaczonych na projekty naukowe. 
Skupiono się na poprawie dwóch regulaminów – Rady Kół Naukowych oraz przyznawania pieniędzy z 
Puli na Projekty Naukowe. Aktywizowano działaczy kół do udziału w Dniach Otwartych PW, Festiwalu 
Nauki oraz Pikniku Naukowym Radia BIS. Wielu członków Komisji brało udział w pracach komisji ds. 
kształcenia. Opracowano Informator Pierwszoroczniaka 2007/2008, który został rozdany wszystkim 
nowoprzyjętym studentom podczas inauguracji roku akademickiego. Komisja pracowała nad wydaniem 
Informatora Kół Naukowych i Organizacji Studenckich 2007/2008 w wersji papierowej i multimedialnej. 
Duży nacisk został postawiony w tym roku na przepływ informacji, dlatego na bieżąco uaktualniana jest 
zakładka Komisji Dydaktycznej na stronie www.samorzad.pw.edu.pl, a także zamieszczono tam nowy 
informator dotyczący pisania prac dyplomowych. Jednym z czołowych projektów Komisji we współpracy 
z Radą Kół Naukowych są już coroczne Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”, które 
odbyły się w dniach 17-18 października 2007 r. 

 
KOMISJA KULTURY w roku akademickim 2007/2008 Komisja Kultury zajmowała się 
wspieraniem i kreowaniem studenckiej działalności kulturalno-artystycznej, organizując takie projekty 
jak bale połowinkowe, otrzęsiny, imprezy tematyczne i okolicznościowe, koncerty, pikniki, spotkania 
świąteczne, wyjścia do teatrów, oper, na balet, do muzeów, wybory miss i mistera PW oraz wystawy.  
Komisja współpracowała z klubami studenckimi Politechniki Warszawskiej oraz jednostkami 
artystycznymi naszej uczelni. Uczestniczyła w organizacji największych wydarzeń kulturalnych 
stolicy i kraju, współpracowała z innymi samorządami i organizacjami studenckimi. W sumie w 
Komisji zostało zrealizowanych około 300 projektów. Największymi z nich były: 
Juwenalia Warszawskie 2008 – Uczelnie warszawskie zjednoczyły się w celu realizacji 
największych w kraju Juwenaliów. Składała się na nie: Wielka Parada Studentów (ponad 5000 
uczestników), Impreza Główna (około 50 000 uczestników) oraz cały szereg imprez towarzyszących 
(około 50), których program obejmował projekty o bardzo zróżnicowanym charakterze artystycznym. 
Odbyły się zarówno koncerty plenerowe, gdzie występowały gwiazdy muzyki rozrywkowej oraz 
innych gatunków muzycznych, występy teatrów, kabaretów i chórów studenckich, zawody sportowe, 
imprezy klubowe oraz grillowanie. Imprezy te znacząco wpłynęły na wizerunek naszej uczelni, która 
wśród organizatorów Juwenaliów tradycyjnie wiodła prym. 
Student w teatrze - Dzięki szeregowi porozumień zawartych przez Samorząd Studentów z teatrami 
warszawskimi, dotyczących traktowania naszych studentów na preferencyjnych warunkach cenowych  oraz 
dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Kultury spopularyzowano wśród studentów grupowe wyjścia do 
teatrów, filharmonii, opery. W roku akademickim 2007/2008 z akcji skorzystało  3500 studentów. 
Wielka Muzyka w Małej Auli – Cykl składa się z serii małych koncertów oraz każdego roku jednego 
znaczącego wydarzenia. W historię cyklu wpisały się takie dzieła jak: „Carmina Burana” Carla Orfa czy 
„Messa da Requiem” Giuseppe Verdiego. W roku 2007/2008 odbyły się następujące koncerty: The 
Engineers Band w Małej Auli, II Symfonia Gustawa Mahlera w wykonaniu Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej – wielki koncert w Dużej Auli, Chóralna muzyka w Małej Auli (Chór Akademicki 
Politechniki Warszawskiej i Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Zespół Pieśni i Tańca w 
innym stylu oraz koncert jubileuszowy, podczas którego wystąpiła Orkiestra Rozrywkowa Politechniki 
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Warszawskiej „The Engineers Band” i zaproszeni goście, a wśród nich: Hanna Banaszak, Małgorzata 
Czajka, Małgorzata Pańko, Zbigniew Fil, Krzysztof Łochowicz i Marcin Partyka. 
Rektorska Jazz – koncerty jazzowe w Kawiarni Rektorskiej, na które są zapraszane największe 
autorytety sceny muzyki jazzowej w kraju. Po krótkiej przerwie koncerty znów powróciły i 
przyciągnęły wielu miłośników jazzu. 
Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny (GAPA 2007) - przegląd twórczości artystycznej 
studentów uczelni wyższych, a w szczególności Politechniki Warszawskiej, organizowany przez Samorząd 
Studentów wraz  Niezależnym Zrzeszeniem Studentów PW. Jest to jedno z największych tego typu 
wydarzeń w stolicy. W tej piątej już edycji młodzi wykonawcy mogli się prezentować w 5 kategoriach 
związanych z różnymi dziedzinami sztuki: fotografia, graffiti, poezja, film, muzyka. W przeglądzie wzięło 
udział 30 młodych artystów. Impreza zakończyła się koncertem finałowym połączonym z finałem 
Młodych Wilków ‘07, na którym oprócz laureatów wystąpił zespół Żywiołak oraz Kazik i Buldog. 
Co czwartek muzyka - Samorząd Studentów wspólnie z Centralnym Klubem Studentów PW 
„Stodoła” zorganizował cykl kilkunastu koncertów gwiazd muzyki rozrywkowej, których wysłuchało 
ponad 20 tysięcy studentów. Wystąpiły takie gwiazdy jak: Kult, Hey, IRA, T-Love, Coma, Happydad, 
Habakuk, Indios Bravos, Hurt, Komety, Normalsi, Totentanz i wiele innych. 
Próby Dźwięku – Dzięki współpracy samorządu PW oraz Stowarzyszenia Remont już drugi raz 
ruszył cykl promujący studenckie kapele, w którego ramach zaprezentowało się 25 zespołów. 
 
KOMISJA SOCJALNA zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów, w szczególności: 
ustalaniem zasad przyznawania pomocy materialnej i miejsc w domach studenckich, dbaniem o jakość 
opieki zdrowotnej, polityką informacyjną w zakresie stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń 
NNW. Przygotowuje również projekt podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów z 
przeznaczeniem na stypendia i zapomogi oraz remonty w domach studenckich. W swoim zakresie 
działania Komisja ściśle współpracuje z Prorektorem ds. Studenckich.  

W roku akademickim 2007/2008 zwiększone zostały kwoty stypendiów: socjalnych (od 70 do 
650 zł, średnio o 80 zł więcej niż w roku ubiegłym) oraz na wyżywienie z 50 zł do 100 zł. Zwiększona 
została również (do ponad 12 tysięcy) liczba osób objętych świadczeniami. Środki przeznaczone na 
sfinansowanie remontów w domach studenckich osiągnęły w roku 2008 rekordowy poziom 14 mln zł. 
Dzięki aktywnej pracy członków Komisji wprowadzono nowy, ujednolicony wniosek  
o stypendia socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie. Zawiera on kalkulator dochodu ułatwiający 
wyliczenie dochodu na osobę w rodzinie.  

Na portalu www.polibuda.info rozwija się „Przewodnik po stypendiach w Politechnice 
Warszawskiej” – niezbędnik każdego studenta ubiegającego się o stypendium lub zapomogę. Liczba 
wyświetleń strony www.polibuda.info/stypendia przekroczyła już 100 tysięcy, odwiedzają ją również 
studenci innych uczelni. Staraniem Komisji Socjalnej, trwa opracowywanie oraz wdrażanie 
zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego przyznawanie pomocy materialnej oraz miejsc w 
domach studenckich. Pierwszy jego moduł, Baza Kwaterunkowa, został z powodzeniem wykorzystany w 
tegorocznej akcji kwaterunkowej, kolejne zaś będą uczestniczyć w październikowej akcji stypendialnej.  
      
KOMISJA DOMÓW STUDENCKICH ma za zadanie dbać o dobro mieszkańców domów 
studenckich i reprezentować ich interesy. W swoim zakresie działania Komisja ściśle współpracuje z 
Prorektorem ds. Studenckich i Administracją Centralną. Komisja bierze udział w procesie zarządzania 
domami studenckimi, takimi jak opiniowanie cen za miejsce w domu studenckim na rok akademicki 
2008/2009 oraz okres wakacji 2008, uczestnictwo w tworzeniu planu remontowego, uczestnictwo rad 
mieszkańców w ocenie prac remontowych i wiele innych. Komisja wspiera też rady mieszkańców w 
rozwoju sportu i kultury, m.in. przez organizowanie szkoleń dla członków rad mieszkańców; wsparcie 
przygotowań do imprez świątecznych, integracyjnych i innych na terenie domów studenckich. 

Dzięki aktywnej pracy członków Komisji, sukcesywnie realizowane są działania mające na celu 
poprawę sytuacji finansowej domów studenckich, m.in. poprzez: promocję wśród studentów płatności 
za zakwaterowanie przelewami, plan wdrożenia i promocji odzysku odpadów w domach studenckich 
od roku akademickiego 2008/2009. 

Staraniem Komisji Domów Studenckich trwa opracowywanie oraz wdrażanie systemu 
monitoringu, oraz wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do domów studenckich, 
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opartego na nowych legitymacjach studenckich, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w 
domach. 
  
KOMISJA SPORTU I TURYSTYKI stawia nacisk na zwiększenie aktywności studentów 
Politechniki Warszawskiej w zakresie sportu, turystyki i krajoznawstwa poprzez przesyłanie żakom 
informacji na łamach podstrony internetowej na stronie www.samorzad.pw.edu.pl oraz newsletterów. 
Dostępne są one dla wszystkich użytkowników i dzięki nim każdy może szybko zaznajomić się z 
zasadami działania Komisji. Wszelkie informacje, zdjęcia i relacje z ciekawych wypraw, zawodów i 
spotkań są także dostępne na polibuda.info, często robione są także wystawy zdjęć oraz pokazy 
slajdów. O bieżącej działalności Komisji oraz projektach centralnych można dowiedzieć się z 
plakatów rozwieszanych na terenie Uczelni. 

Podczas Juwenaliów 2008 Komisja zorganizowała gry i zawody sportowe na terenie centralnym PW 
– głównie w Dużej Auli i na Pl. Politechniki. W tym roku Juwenalia zostały poszerzone o finał I 
Międzywydziałowego Turnieju Sportowego trzech dyscyplin – Tripolu. Kontynuowane były również akcje 
„Ślizgawka” – wyjścia na lodowisko Torwar dostępne dla każdego studenta PW, z którego do tej pory 
skorzystało ok. 2000 studentów. Kolejny raz ruszyły również akcje „Student wspinać się może”, gdzie 
można się wspinać dowolnie długo oraz „Student na Basenie” w tym roku zainteresowanie przerosło nasze 
oczekiwania, z dofinansowania skorzystało ok. 4000 studentów. Promujemy również wybitnych 
sportowców – studentów, którzy uprawiają sporty ekstremalne oraz mało popularne. 

Promowanie turystyki poprzez stronę internetową, newslettery oraz plakaty informujące o 
możliwości dofinansowania wyjazdu, zachęcają do ich organizacji i uczestnictwa. W tym roku z 
dofinansowania na wyjazd zimowy i weekend majowy skorzystało ok. 45 wyjazdów, a w wakacje 
skorzysta ok. 30 wyjazdów. By poprawić bezpieczeństwo Komisja przeprowadza szkolenia 
organizatorów na uprawnienia państwowe oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wszyscy 
uczestnicy wyjazdu organizowanego z ramienia Samorządu Studentów są ubezpieczeni. Oprócz 
dorocznych obozów adaptacyjnych tzw. ”zerówek”, organizowane będą rejsy żeglarskie, obozy 
wędrowne i wspinaczkowe oraz wyjazdy mające na celu poznanie Europy i jej kultury. Komisja 
popiera też indywidualnych studentów pomagając im spełniać swoje marzenia. W tym roku 
wesprzemy 3 z 22 zgłoszonych wypraw: do Iranu – „Szlakiem Piasku”, rowerową „Szlakiem fiordów 
Norweskich” oraz wspinaczkę wysokogórską w Alpy Francuskie. 

Komisja doprowadziła do ostatecznych rozmów i negocjacji w sprawie Schroniska Studenckiego 
Koliba oraz zamierza podjąć wszelkie możliwe starania, by sprawa budowy hali sportowej nabrała 
tempa i miała pełne wsparcie środowiska studenckiego.  
  
KOMISJA FINANSOWO – GOSPODARCZA Głównym zadaniem Komisji jest stwarzanie jak 
najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, kół naukowych oraz 
organizacji studenckich. Istotnym wyzwaniem jest umożliwienie realizacji ciekawych pomysłów 
studentów oraz kontynuowanie projektów cyklicznych poprzez przedstawienie Parlamentowi Studentów 
PW propozycji podziału budżetu dla jednostek Samorządu oraz innych jednostek współpracujących z 
Samorządem. W czasie roku akademickiego Komisja sprawuje nadzór nad realizacją budżetu.  
 W poprzednim roku uruchomiono nowy system składania wniosków eW2. Rozpoczęto także prace 
nad integracją systemów informatycznych i wprowadzaniu nowych ułatwiających prace bieżące. Komisja 
dokonała weryfikacji sprzętu i dokonała koniecznych zakupów centralnych oraz lokalnych 
uzupełniających. We współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW 
„GEOIDA” zostały wykonane standy wykorzystywane w wielu przedsięwzięciach nie tylko studenckich. 

 
KOMISJA ZAGRANICZNA wspiera merytorycznie inicjatywy zagraniczne studentów, pracuje nad 
usprawnieniem oraz promocją wymiany międzynarodowej, a także dba o interesy studentów 
obcokrajowców studiujących na Politechnice Warszawskiej w ramach Europejskich Programów 
Edukacyjnych, umów bilateralnych oraz studiów stacjonarnych. Komisja koordynuje wszelkie 
działania Samorządu związane ze współpracą międzynarodową.W ubiegłym roku wydano informatory 
związane z wymianą zagraniczną:  
- Mobilnego Studenta - opisuje wiele atrakcyjnych możliwości wyjazdów w ramach wymiany 
międzynarodowej oraz formalności z tym związanych. 
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- Foreign Students’ Guide - przewodnik dla studentów obcokrajowców, pozwalający im lepiej 
zaaklimatyzować się w środowisku akademickim PW oraz w Warszawie. 

Już po raz czwarty odbyły się Targi Stypendiów Zagranicznych na PW. Po raz pierwszy były one 
realizowane wspólnie z Targami Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Celem targów jest 
zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności na uczelniach wyższych 
zagranicą, w ramach programów wymian międzynarodowych, takich jak Erasmus, czy Leonardo da 
Vinci. Już od czterech lat kolejne edycje tego przedsięwzięcia cieszą się ogromną popularnością 
zarówno wśród studentów, jak i kadry pracowniczej oraz naukowej. Przez dwa dni w Dużej Auli PW 
swe walory prezentowały organizacje wspierające studentów w wyjazdach zagranicznych.   

Ruszyły również wymiany kulturowe, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat naszych 
sąsiadów, ich tradycji, kultury i poglądów.  

Wymiana kulturowa z Niemcami. Partnerem Politechniki Warszawskiej w tym przedsięwzięciu 
jest Studentenwerk Dusseldorf. W dniach 14-20 października 2007 r. gościliśmy studentów z 
Düsseldorfu z Heinrich Heine Universität, natomiast w dniach 5-11 maja 2008 r. studenci PW 
odwiedzili Dusseldorf. 

Współpraca z Politechniką Kijowską (KPI). W grudniu 2007 r. Miss i Mister PW oraz 
reprezentant Samorządu Studentów PW odwiedzili Kijów z okazji wyborów Mistera KPI, natomiast w 
maju 2008 r. - z okazji wyborów Miss KPI. Podczas wyjazdów Miss i Mister PW byli członkami jury. 
Nawiązano również bliższy kontakt z Samorządem Studenckim Politechniki Kijowskiej. W maju 2008 
r. grupa studentów z Politechniki Kijowskiej miała okazję obejrzenia Juwenaliów Warszawskich.  

Pierwszy raz w historii samorządu, szkolenie Komisji Zagranicznej odbyło się poza granicami 
Polski. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość przeżycia kilku dni w odmiennych warunkach i 
zobaczyli Politechnikę Kijowską. Celem wyjazdu było nie tylko przekazanie wiedzy niezbędnej do 
aktywnego działania w ramach Komisji, ale również integracja członków, oraz nawiązanie szerszej 
znajomości ze studentami Politechniki Kijowskiej (KPI) i poznanie wschodniej kultury. 

Feel The Word jest cyklem imprez mających na celu integrację środowiska studentów 
zagranicznych w Politechnice Warszawskiej. W jego ramach zorganizowano m.in. imprezy: Święto 
Piwa z okazji Oktoberfest, Dzień Św. Patryka, U.S. Grill Party, Taste the World, podczas których 
studenci obcokrajowcy mogli zaprezentować swoje kraje, ich kulturę i zwyczaje. 
 Na Politechnice Warszawskiej odbyły się dwie szkoły letnie zorganizowane przez Samorząd 
Studentów PW oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Szkoły mają na celu promować 
studia na PW oraz samą Politechnikę na arenie międzynarodowej. Dzięki szkołom letnim studenci PW 
mają okazję poznać wiele kultur oraz nawiązać wiele interesujących znajomości. 

 
3.3.  SPRAWY SOCJALNO - BYTOWE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 
 
          Liczbę i rodzaj stypendiów przyznanych w ramach pomocy materialnej dla studentów w roku 
akademickim 2007/2008 przedstawiono w tabeli 3.1. Udział studentów otrzymujących stypendia o 
charakterze socjalnym i stypendia za wyniki w nauce w odniesieniu do ogólnej liczby studentów w 
jednostce organizacyjnej przedstawiono na rys. 3.1.  

Dodatkową formą pomocy materialnej dla studentów i doktorantów są stypendia i nagrody z 
Własnego Funduszu Stypendialnego PW. W roku akademickim 2007/2008 z tej formy pomocy 
skorzystało w sumie 156 osób, z czego 2 osoby to stypendyści Senatu PW. 
Po raz czwarty przyznano dodatkowe stypendium dla osób wyjeżdżających na studia w ramach 
programu Sokrates - Erasmus. Z tej formy pomocy skorzystało 131 osoby. 

W roku akademickim 2007/2008 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 17 studentom 
PW stypendium za osiągnięcia w nauce, a 4 studentom - stypendium za osiągnięcia w sporcie. 

Kapituły stypendium im. Mariana Kantona i stypendium im. inż. Mieczysława Króla przyznały 
na rok akademicki 2007/2008 łącznie stypendia dla 20 osób, każda dla 10 studentów. 
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Tabela 3.1. Liczba i rodzaje stypendiów przyznanych studentom Politechniki Warszawskiej w roku 
akademickim 2007/2008 

Stypendium 
za wyniki  Jednostka organizacyjna 

Liczba 
stypendiów w 

jednostce  
organizacyjnej 

socjalne mieszkaniowe na 
wyżywienie

dla osób 
niepełno-

sprawnych 
w 

nauce 
w 

sporcie
Wydz. Architektury 242 24 3 16 6 184 9
Wydz. BM i Petrochemii 3 12 1 1 1885 59 3 99 3 90 1
Wydz. Chemiczny 349 132 73 65 6 67 6
Wydz. EiTI 1 1 1 2 6 3263 259 63 07 8 69 7
Wydz. Elektryczny 708 300 33 161 10 1 185 9
Wydz. Fizyki 1211 55 38 30 9 68 1
Wydz. GiK 611 219 1 108 113 8 57 6
Wydz. Inż. CHiP 217 84 46 48 3 31 5
Wydz. Inż. Lądowej 2 1 2 2656 00 97 05 7 25 2
Wydz. Inż. Materiałowej 132 40 16 20 4 49 3
Wydz. Inż. Produkcji 1 35 3985 301 123 157 9 3 2
Wydz. Inż. Środowiska 2 1 10 2 1719 37 92 27 36 7
Wydz. MiNI 363 95 56 47 3 156 6
Wydz. MEiL 619 1 1 1 1 294 21 07 6 67 4
Wydz. Mechatroniki 424 124 74 69 8 1 133 6
Wydz. SiMR 314 135 75 56 8 36 4
Wydz. Transportu 483 173 71 93 11 126 9
Kolegium NEiS 384 178 39 103 5 158 
Kolegium NSiA 1 1 23 1471 20 29 70 1 0 1
Międzywydz.Centr.Biot. 217 64 35 35 2 76 5
Ogółem 10 3 29 1 41 1 72 17 3 3 24253 3 5 8 7 96 4
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Rys. 3.1. Udział studentów otrzymujących w r. ak. 2007/2008 stypendia o charakterze socjalnym i za 

wyniki w nauce w ogólnej liczbie studentów jednostki organizacyjnej 
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Liczbę i rodzaj stypendiów przyznanych doktorantom na poszczególnych wydziałach 
przedstawiono w tabeli 3.2. Na rys. 3.2 porównano udziały doktorantów otrzymujących stypendia, w 
tym stypendia za wyniki w nauce, w ogólnej liczbie doktorantów wydziału  
 
Tabela 3.2. Liczba i rodzaj stypendiów przyznanych doktorantom PW w roku akad. 2007/2008 

Stypendium 

Wydział 
Liczba 

stypendiów na 
wydziale  socjalne mieszkaniowe na 

wyżywienie

dla osób 
niepełno-

sprawnych 

za wyniki 
w nauce 

Architektury 15 1 0 0 0 14
B,MiPetrochemii 0 0 0 0 0 0
Chemiczny 29 3 1 1 4 20
EiTI 42 1 1 0 1 39
Elektryczny 17 1 0 1 0 15
Fizyki 14 0 0 0 0 14
GiK 3 0 0 0 0 3
Inż. CHiP 3 0 0 0 0 3
Inż. Lądowej 0 0 0 0 0 0
Inż. Materiałowej 8 0 0 0 0 8
Inż. Produkcji 25 2 0 0 1 22
Inż. Środowiska 19 1 0 0 0 18
MiNI 9 1 0 1 0 7
MEiL 7 0 0 0 0 7
Mechatroniki 14 0 0 0 1 13
SiMR 6 0 0 0 0 6
Transportu 5 0 0 0 0 5
Ogółem 216 10 2 3 7 194
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Rys. 3.3. Udział doktorantów otrzymujących stypendia w ogólnej liczbie doktorantów wydziału 
 

ki w nauce
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 3.4. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ 
   

Dotacja MNiSzW na pomoc materialną dla studentów i doktorantów PW w 2007 r. wyniosła 
33.287,1 tys. zł. Uwzględniając środki na pomoc materialną dla studentów oraz na remonty 
przechodzące z 2006 r. w wysokości 11.732,6 tys. zł oraz odsetki w wysokości 243,7 tys. zł do 
dyspozycji w 2007 r. na pomoc materialną dla studentów oraz remonty domów studenckich była 
kwota 45.263,4 tys. zł. Z kwoty tej wykorzystano 32.083,6 tys. zł, z tego 25.417,4 tys. zł 
przeznaczono na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (stypendia, zapomogi), 6.666,2 tys. zł 
na remonty domów studenckich. Na 2008 r. pozostały środki w wysokości 13.179,8 tys. zł. 

Na stypendia Ministra i dla stypendystów RP w 2007 r. była przyznana kwota 672,8 tys. zł. 
Uwzględniając środki przechodzące z 2006 r. w wysokości 38,3 tys. zł do dyspozycji w 2007 r. była 
kwota 711,1 tys. zł. Z kwoty tej wydano 656,1 tys. zł, 55,0 tys. zł to środki przechodzące na 2008 r. 

Domy studenckie w 2007 r.  uzyskały przychody w wysokości 24.172,1 tys. zł, koszty wyniosły 
22.190,8 tys. zł. Po sfinansowaniu straty z 2006 r. w wysokości 412,2 tys. zł wynik działalności domów 
studenckich w 2007 r. jest dodatni i wynosi 1.569,1 tys. zł. 

Szczegółowe rozliczenie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w 2007 r. 
przedstawiono w tabeli 3.3. 
 Własny Fundusz Stypendialny w 2007 r. dysponował kwotą 2.262,7 tys. zł, z tego 746,7 tys. zł 
saldo z 2006 r., 1.516,0 tys. zł zwiększenia w 2007 r. (w tym UFN 750,0 tys. zł, 600,0 tys. zł w ciężar 
kosztów działalności dydaktycznej). Po pomniejszeniu o kapitał w wysokości 162,8 tys. zł, który 
zgodnie z wolą darczyńców nie może być naruszony, do dyspozycji w 2007 r. była kwota 2.099,9 tys. zł, 
rozdysponowano 836,0 tys. zł tys. zł. Na 2008 r. pozostała kwota w wysokości 1.264,0 tys. zł (po 
pomniejszeniu o kapitał). 

Zgodnie z uchwałą budżetową Senat PW z dotacji na działalność dydaktyczną Uczelni przezna czył 
wotę 1.886,0 tys. zł. Uwzględniając 
wo – kulturalną studentów w 2007 r. 

r

na działalność naukowo – kulturalną studentów w 2007 r. k
iększenia w wysokości 21,8 tys. zł środki na działalność naukozw

wz osły do 1.907,8 tys. zł. Z kwoty tej 14,2 %, przekazano do dyspozycji wydziałowych rad 
samorządów studenckich, 85,4 % otrzymały stowarzyszenia i organizacje studenckie, pozostałe 0,4 % 
stanowiło rezerwę Rektora. Rozliczenie szczegółowe środków na działalność naukowo- kulturalną 
studentów, z uwzględnieniem przychodów własnych, przedstawiono w tabeli 3.4. 

 
Tabela 3.3. Wykorzystanie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w 2007 r.   

[w tys.zł] 

Wykorzystanie w 2007 r.  Lp. Nazwa pozycji Stan na 
31.12.2006 r. 

Dotacje 
2007 r. 

Przychody 
2007 r. 

Razem środki 
w 2007 r. [tys. zł] [%] 

Stan na 
31.12.2007 r.

1. Stypendia, 
zapomogi 5 417,91 2  475,79   32 893,707 25 417,44 76,8 7 476,26

2. Obsługa  40,02 66,00   106,02     106,02
3. Remonty 6 274,69 5 745,31   12 020,00 6 666,16 56,4 5 353,84
4. Odsetki     243,67 243,67     243,67
5. Stypendia 38,10   348,40 386,50 328,70 85,0 Ministra 57,80
6. Stypendyści RP 0,18   324,41 324,59 327,38 100,9 -2,79

7. Domy 
Studenckie -412,19   24 172,13 23 759,94 22 190,82 93,4 1 569,12

  Razem 
FPMSiD 11 358,71 33 287,10 25 088,60 69 734,41 54 930,50 78,77 14 803,91

 
 Na działalność naukowo – kulturalną doktorantów Senat przeznaczył 40,0 tys. zł. Uwzględniając 
środki z 2006 r. w wysokości 37,0 tys. zł i przychody własne w wysokości 19,1 tys. Zł, doktoranci w 
2007 r. dysponowali kwotą 96,2 tys. zł. Z kwoty tej wydano 62,7 tys. zł, co stanowi 65,2 % środków 
w dyspozycji. 
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Tablica 3.4. Wykorzystanie środków na działalność kulturalno - wychowawczą studentów w 2007 r
 

Nazwa pozycji 
Oszcz./ 

Przekrocz. 
2006 r. 

Środki  
przyznane  
w 2007 r. 

Dodatkowe 
dotacje 

Decyzje 
wewnętrzne 

Przychody 
własne 

Środki do 
dyspozycji 

  Zak

h

o Wyk a

[

. (w złotych) 

Koszty    
2007 r. 

upy 
ków 
łyc

środ
trwa   

Raz
wyd

em
atk

  
i 

Sald
1.12.2

 
0073

orzyst
nie  
%] 

             Samorząd Studentów 
Wydział Architektury 3 744,15 3 795,85  7 000,00  14 540,00  13 960,32 57 ,0 9,6813 960,32 96
Wydział Chemiczny 675,21 7 035,99  1 000,00 8 711,20  8 327,12 38 8 ,6 4,08 327,12 95
Wydział EiTI -334,46 17 274,46   1 000,00 17 940,00 16 290 ,8 ,03 1 649,9716 290,03 90
Wydział Elektryczny -3 837,18 18 490,11    14 652,93 52 ,5 11 6 ,93 3 000,0011 652,93 79
Wydział Fizyki 500,09 5 842,47   6 342,56 0 2 ,5 5 8 0,44 542,15 800,44 91
Wydział GiK -730,22 9 269,51   8 539,29 38  1 5 8 1 0,00 12 94,74 -3 6 5,4510 814,74 142,
Wydział Inż. Chem. i Proc. 535,58 6 161,81   6 697,39  7 038 1 ,27 -340,887 038,27 105,
Wydział Inż. Lądowej -14,50 12 175,09   12 160,59  11 363 ,4 ,99 796,6011 363,99 93
Wydział Inż. Materiałowej 215,83 2 804,17   3 020,00  2 48 8,45 ,2 1,55 532 481,55 82
Wydział Inż. Produkcji 6 444,97 9 164,57   15 609,54  15 481,34 12 ,2 8,2015 481,34 99
Wydział Inż. Środowiska -6 212,00 18 786,10   12 574,10 88 -3 4 4  16 013, 39,7816 013,88 127,
Wydział MiNI -767,40 8 297,64   7 530,24 56 23 ,9  7 298, 1,687 298,56 96
Wydział MEiL 1 108,41 8 097,52   9 205,93  10 059,66 -853,7 3 310 059,66 109,
Wydział Mechatroniki 951,46 8 682,60   9 634,06  8 957 ,0 ,64 676,428 957,64 93
Wydział SiMR 2 200,58 6 849,45   9 050,03 ,8  8 308,65 741,388 308,65 91
Wydział Transportu 4 659,87 6 404,00  9 836,07 20 899,94 ,0  20 488,65 411,2920 488,65 98
Wydział BMiP –w Płocku 5,00 11 359,29 72 995,80 33 709,84 118 069,93 1 18 4,5 ,1 5,00 117 045,36 1 02 7115 860,36 99
Kolegium NEiS w Płocku -209,47 7 299,47  8 480,00  15 570,00  14 842,91 727, ,3 0914 842,91 95
Kolegium NSi Administracji 265,13 8 804,57    9 069,70  9 058 ,9 ,24 11,469 058,24 99
Międzywydz.Centr. Biotech -22,84 6 155,65    6 132,81 29 ,9  5 3 ,79 803,025 329,79 86
Razem Samorządy Studentów 9 178,21 182750,32 0,00 89 475,80 44 545,91 325 950,24 5 94 56, ,8 319 429,07 2 65,00 321 9 ,07 3 9 17 98

Organizacje studenckie 
Stowarzyszenie "GEOIDA" -1 285,70 7 119,21    5 833,51 3 610 ,2 3 02,02 5 ,20 223,312 308,18 96
Akademicki Związek Sportowy -5 945,26 5 945,26    0,00 0    ,00 0,000,00
Studencki Klub Żeglarski 1 255,00 -1 255,00    0,00 0, 0     00 0,0
Klub Żeglarski "Wimpel" -22,26 4 404,13    4 381,87  3 928 ,7 ,49 453,383 928,49 89
Komisja Sportu i Turystyki -6 722,05 266 722,05  -6 960,00  253 040,00  2  256 115,35 -3 075,35256 115,35 101,
Komisja Kultury -25 344,12 275 344,12  -15 460,00 2 459,02 236 999,02  ,7  217 422,86 19 576,16217 422,86 91
Komisja Zagraniczna 10 499,12 9 500,88    20 000,00  15 858,33 1,67 ,3 4 1415 858,33 79

 
  



 

 

Tablica 3.4 cd. 

Nazwa pozycji 
Oszcz./ 

Przekrocz. 
2006 r. 

Środki  
przyznane   

2007 r. 

Dodatkowe 
dotacje 

Decyzje 
wewnętrzne 

Przychody 
własne 

Środki w 
dyspozycji 

Koszty  
2007 r. 

Zakupy 
środków 
trwałych  

Razem  
wydatki 

Saldo 
31.12.2007 

Wykorzysta
nie  

[%] 
Komisja Dydaktyczna 11 939,81 188 060,19  9,00 230 859,42  230 859,42 26 909,58 89,6 -11 951,00 69 720,00 257 76
Komisja Finansowo-Gospodarcza - 33 -2 82 186,1 3 2 15 525,81 2 994 112,72 4 740,28  0 290,00 3 02 523,69 77 193,45 92 719,26  804,43 96,8 
Biuro Samorządów Studentów -33 22 35 000,0  22 22  22 1 704,58 3 704,58 0 -3 550,00 1 450,00 0 098,52 0 098,52  351,48 99,4 
Stowarzyszenie BEST -   4 202,84 15 528,27   11 325,43 9 688,07 9 688,07 1 637,36 85,5 
Akad. Stowarz.  "Soli-Deo"    379,13 4 790,87  5 170,00 3 057,76 3 057,76 2 112,24 59,1 
Schronisko Studenckie KOLIBA -11 7 46 174,7 10 9  9 10 201,12 1 201,12   6 6 174,76 5 612,80 5 612,80  561,96 90,1 
Koło Naukowe "IAESTE"   4 493,50 -763,18  3 730,32 2 399,08  2 399,08 1 331,24 64,3 
Koło Naukowe "Amplitron" 1 307,36 2 914,64  10 000,0 1 0 4 222,00 10 499,26 2 628,00 13 127,26 1 094,74 92,3 
NZS 648,53 12 323,95    12 972,48 9 260,32  9 260,32 3 712,16 71,4 
Komisja Domów Studenckich -1  -2 129,8 4 579,68 26 297,18 0  22 587,70 18 003,66  18 003,66  584,04 79,7 
ESTIEM -307,28 6 554,32  6 918,0 1 1 1 3 3 3 165,07 0 045,44  0 045,44  119,63 76,3 
Projekty naukowe 651,18 4   119 348,82  50 000,00 38 481,65  38 481,65  518,35 77,0 
Pula sportowa 25 571,58 1  -13 135,0 1 1 104 428,42 0  16 865,00 00 655,45  00 655,45 16 209,55 86,1 
Zerówka 1,00 -1,00   28 066,3 2 2 2 9 8 066,39 8 169,00  8 169,00 -102,61 100,4 
Media 19 851,98 7   9 122,4 19 018,02  8 870,00 79 464,31 5 79 586,76 9 283,24 80,5 
Akademickie Centrum Kultury     5 000,0  50  5 000,00  0,00  000,00 0,0 
Zespół Pieśni i Tańca     2 000,00  2 000,00 2 000,00  2 000,00 0,00 100,0 
Chór Akademicki     8 500,0 0  8 500,00 8 500,00  8 500,00 0,00 100,0 
Organizacje Studenckie -10 1 35 000,00 2 1 2 137 829,42  685 927,13 -57 975,80 45 524,33 1 800 646,24  639 621,40 1 578,28 1 661 199,68 9 446,56 92,3 
Rezerwa Rektora - -11 828,79 39 122,55  -31 500,00  5 793,76 15 920,00  15 920,00 0 126,24 274,8 
Razem -10 1 0 480,00 907 800,00 35 000,0 290 070,2 2 1 9 24 143,2 1 1330 0,00 4 132 390,24 74 970,47 8 999 113,75  276,49 93,7 

 

  



 

3.5. STO
 

W Politechnice Warszawskiej działa 107 zarejestrowanych organizacji studenckich i kół 
naukowych przedstawiono osiągnięcia 
najbardzi

 
Akademick arzyszen atolickie “S ”

Aka jące studentów Politechniki 
Warszaw gólnie pojętemu dobru i 
społeczeń a  wiedzy na temat wiary i 
nauczania licki . A  „SOLI  DEO ec a 21 studentów Politechniki 
Warszawskiej. Inform muje cotygodniowo prawie 
3000 os
Najważ mi w roku akademicki 00 08 były: 

15- 22.09.2007 r. Obóz dla studentów  roku „0”.  Wetlina – Bieszczady 
15 -23.09.2007 kiej w Tatrach 
4 -5.10.2  n arszawskiej 
24.10.20 w  Pulikowski 
17-18.10. iał w r  nckich kowych KONIK 2007 
6 -7.12.2007 r. Krwinka PW – akcja krwiodawstwa na Politechnice Warszawskiej 
16 -19.12. adzone w kościele przy pl. 

20.12.200
1-20.12.2 e la no po 2  opłatków na spotkania 

szawskiej 
28.12.20 Sylwes ” – Sylwe dla nków i sy ty  Soli Deo - Kowary 
  

Pona z ły s cotygodniowe spotkania formacyjne z ojcem 
Piotrem Kropiszem, a w semestrze letnim cotygodniowe spotkania form jne w „Dolnym Kościele” 
przy pl. Zbawiciela z ks. Krzysztofem B wsk oraz  Akademickim. 

Soli ię organizowa  or koor  W 2007 r. nasi 
wolontari p następującym instytucjom: D r 4 ul. Rakowiecka 2; DD 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodzin Maryi;.Zespół Szkó 5 Stefana Kisielewskiego w 
Warszawie przy środek dla 
niewidom zieci Laskach; Centrum Wolontariatu przy ocy Społecznej Ursynów; 
HOSPICJ ARI  ul. Krakowskie Przedmieście 62;.HOSPICJUM DOMOWE CARITAS; 
Fundacja że jesteś”; Wolontariat w Centrum Onkologii na Ursynowie; Stowarzyszenie „Mali 
bracia Ubo ” a „Spełnione Marzenia”. 

 
Akadem

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego P c i Warszawskiej to jeden z 
czołowy b dzi zaj  dyscyplinach sportowych, 
pozwala h. 

Głó S i a a tudentó Mistrzostwach Polski Szkół 
Wyższych strzo h Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski oraz rozgrywkach ligowych. 
W roku akademickim 2007 onad 500 studentów reprezentowało naszą Uczelnię w tych 
prestiżowych rozg h d y S PW biorą e ud  w Akademickich Mistrzostwach 
Warszawy i Woje k . Zajmując alow iejsca w klasyfikacji generalnej 
tych rozgry k ej elni.  

żym k a w ej jest tkówki mężczyzn w Polskiej 
Lid iat k n d repreze czelnię w najwyższej klasie 
rozg ek te t  w AZS PW powstała organizacja "Klub Kibica 
AZ ". a o lk zy, ale również wszystkie inne 
sek lubu tw o  sportowych. 

WARZYSZENIA I ORGANIZACJE STUDENCKIE  
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Wysokimi osiągnięciami mogą poszczycić się także sekcje koszykówki naszego Klubu. 
os

organizowano juwenalia na sportowo 
 jednym z czołowych organizatorów wyjazdów 
ganizowane w okresie sprawozdawczym przez 

AZS

07 "Wakacje na sportowo", Makarska, Chorwacja 246 
299 

 r. rlskrona 26 
1. 94 

97 
118 

tud

an
Bal Karnawałow AULI" - 27.01.2008 r.  Kolejna już edycja ogólnouczelnianego  

iego, s  
kie T

BEST już po raz 15.  zapoznanie się z 
tyk, st

BEST ENGINEERING COMPETITION - 22.04.2008 r. Ogólnopolski konkurs Inżynierski, 
org

BEST Regional Meeting Międzynarodowa konferencja, poświęcona zaplanowaniu współpracy 
STu, integracji europejskiej członków Stowarzyszenia Studentów 

BES

K zykarki już 4 sezon będą reprezentować Politechnikę Warszawską w rozgrywkach I ligi walcząc o 
awans do ekstraklasy, natomiast koszykarze walczyć będą w rozgrywkach II ligi. 

We współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej Klub aktywnie uczestniczy 
w organizacji wielu otwartych imprez na naszej Uczelni. Współ
oraz sportowe rozgrywki międzywydziałowe. Klub jest
studenckich o charakterze rekreacyjno-sportowym. Zor

 PW wyjazdy zaprezentowano w poniższym zestawieniu. 
 
Termin 

 
Miejsce 

Liczba 
wyjeżdżających

04-15.09.2007 "Wakacje na sportowo", Budva, Czarnogóra 59 
13-24.09.2007 "Wakacje na sportowo", Budva, Czarnogóra 236 
18-29.09.20
18. - 29.09.2007 r. "Wakacje na sportowo", Lloret de Mar, Hiszpania 
29.11- 01.12.2007 Andrzejki na promie do Szwecji, Gdynia/Ka
26.12.2007 r. -01.0 2008 r. Sylwester, Piwniczna-Zdrój 
12-20.02.2008 "Ferie z nartami VII", Piwniczna-Zdrój, 
04-13.04.2008 Free-ski-week, Livigno, Włochy 
 

 SStowarzyszenie entów BEST 

Projekty zrealizow e przez BEST w roku akademickim 2007/2008: 
y "KARNAV

balu  studenck kupiającego  5 największych uczelni warszawskich.
15 Inżyniers argi Pracy - 15-16.04.2008 r. Jest to największy nasz projekt, który organizuje 

Umożliwiają one studentom nawiązanie kontaktu z firmami oraz
ich ofertą prak arzy i ofert pracy.  

anizowany dla studentów najlepszych polskich uczelni technicznych,  umożliwiający 
wykorzystanie zdobytej na uczelni wiedzy w praktyce, oraz wykazaniu się kreatywnością i 
umiejętnością pracy w grupie. 

BEST Summer Course Ogólnoeuropejski kurs naukowy przeznaczony dla studentów z uczelni 
technicznych chcących poszerzyć swoją wiedzę nie tylko z zagadnień technicznych, ale również dający 
niepowtarzalną okazję poznania  innych kultur europejskich oraz nawiązanie zagranicznych przyjaźni. 

Cykl Spotkań z Pracodawcą  Projekt skierowany do studentów Politechniki Warszawskiej, 
umożliwiający studentom bliższe poznanie swoich przyszłych potencjalnych pracodawców. 

Trainshop BEMANAGER Ogólnoeuropejski projekt skierowany do studentów uczelni 
technicznych. Jest to cykl warsztatów, na których studenci zdobywają podstawowe umiejętności 
managerskie zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.   

europejskich grup lokalnych BE
T, oraz szkoleniu z umiejętności miękkich takich jak: autoprezentacja, zarządzanie ryzykiem, 

zarządzanie czasem. 
 
European Students of Industrial Engineering and Management – Local Group in Warsaw 
(ESTIEM LG Warszawa) 
 

ESTIEM to międzynarodowe stowarzyszenie studenckie reprezentujące młodych ludzi 
zdobywających wykształcenie menedżerskie na uczelniach technicznych w całej Europie. Założone w 
Holandii, w 1990 roku, zrzesza obecnie ponad 46 000 studentów w 25 krajach Europy. Studenci 
należący do stowarzyszenia zrzeszeni są w grupach lokalnych. Poprzez organizowane wspólnie 
projekty, mogą wymieniać między sobą wiedzę oraz doświadczenie. Współpracując z firmami 
produkcyjnymi i konsultingowymi, stwarzamy możliwość nawiązania kontaktu między studentami, a 
potencjalnym przyszłym pracodawcą. Działalność w ESTIEM to również okazja do zdobywania 
wiedzy za granicą. Członkowie warszawskiej grupy lokalnej w roku akademickim 2007/2008, dzięki 
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wspa

 grup w Europie. 
Międ

ółfinale w Novi Sad w Serbii. Tam 
onownie okazała się najlepsza. Nasi Reprezentanci dotarli do Finału w Karslruhe w Nie . 

niach 7-11 maja 2008 r. zrealizowany został ISION Warsaw 2008 p
ent in Producti eminariów, rozpocz o 
zwą VISIONAR  okazje gościć studentów 
miec, Holandii, ISION odwiedz y 

anfoss ora Projekt to r ż 
romocji P

ię yraźnie zaznacza się w działal ci 
 samorządowej c w targach Konik 200 z 
ntów 2008. - partnerskiego programu  

dpowiedzialnego 

rciu kierownictwa PW i Samorządu Studentów PW, wyjeżdżali na konferencje i seminaria do 
Hamburga, Bremen, Trondheim i Linkoping (Szwecja).  

Lokalna Grupa ESTIEM w Warszawie jest jedną z najaktywniejszych
zynarodowe projekty, które Grupa zrealizowała w ostatnim roku akademickim, to m. innymi: 

Konkurs TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) to unikatowy na 
europejską skalę projekt case-study odbywający się w języku angielskim. Pierwszy etap konkursu to 
Lokalne Kwalifikacje. 14 grudnia 2007 r. w kwalifikacjach na PW wzięło udział 5 czteroosobowych 
drużyn. Drużyna zwycięska reprezentowała Warszawę w P
p mczech

t. „Promotion W d  projekt V
and Advertisem on Companies”. Projekt jest częścią cyklu s ęteg
jesienią, pod na Y MARKETING. Podczas projektu mieliśmy
z Gdańska, Nie  Francji, Rosji i Serbii. W ciągu 5 dni trwania V aliśm
fabryki AVON i D z uczestniczyliśmy w wykładach tematycznych. ównie
znakomita okazja do p olitechniki Warszawskiej oraz miasta Warszawy. 

Oprócz działalności m dzynarodowej, ESTIEM w noś
organizacyjno - na Politechnice Warszawskiej uczestniczą 7 ora
Paradzie Stude ESTIEM dołączył do LOB Forum
O Biznesu, PricewaterhouseCoopers, Danone Sp. z o.o. oraz Fundacji Kronenberga 

ępujących dziedzinach: 
Ku

h artystów. Wystąpili muzycy, aktorzy, poeci, fotografowie. 
NZ

 popularnością cieszą się coroczne wyjazdy organizowane przez NZS. 
Poc

 jak 
rów

ąć udział  
w 

nie frekwencja na kursach prawa 
jazd

y do Piwnicznej Zdroju – 60 osób, 
 wyjazd wrześniowy do Chorwacji po sesji wrześniowej – 270 osób, 

a: „Romeo i Julia” „Koty” „Transfer” „Testosteron” „Porucznik  
z Inishmore” „Upiór w operze” „Metro” „Wyścig spermy” „Czarownice z Salem” „Przyjazne 

przy banku Citi Handlowy. 
 
Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej 

W okresie 09.2007 r. – 08.2008 r. NZS PW prowadziło działalność w nast
ltura i Rozrywka. Jak co roku w grudniu odbył się organizowany przez NZS Grudniowy 

Akademicki Przegląd Artystyczny GAPA – największy na PW i jeden z największych  
w stolicy przegląd działalności młodyc

S stara się dbać najlepiej jak jest to możliwe o kulturę studentów m.in. przez organizowanie 
licznych wyjść do teatrów. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Soli Deo, NZS było organizatorem 
Wieczoru Wigilijnego w Małej Auli GG. 
Sport i Turystyka. Bardzo dużą

zynając od wypadu narciarskiego w ferie zimowe do Karpacza, przez wyjazdy na majówkę, kończąc 
na wyjątkowo licznej jak i kultowej już grupie wyjazdów wakacyjnych. W wakacje zorganizowano rejsy 
żeglarskie. Celem wyjazdów wakacyjnych (w tym też obozów roku „zero”) są: Tatry, Bieszczady,

nież Chorwacja, Bułgaria i Włochy. Po wyjazdach zorganizowane były imprezy powyjazdowe. 
Kursy, szkolenia i inne. Przy NZS działa klub GO. W grudniu można było wzi

turnieju piłkarzyków stołowych, natomiast w marcu w turnieju rozwiązywania łamigłówki 
SUDOKU. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz zdjęć z finału konkursu fotograficznego 
Pstrykaliada, który odbył się w kwietniu w Dużej Auli GG.. Nie słab

y organizowanych przy współpracy z firmą Imola. Osoby zainteresowane rozwojem osobistym 
mogły wybrać kursy Savoir Vivre, oraz administratorskie i grafiki komputerowej.  

NZS PW zrealizowało w ostatnim roku akademickim następujące projekty: 
− wyjazd wrześniow
−
− zerówka wrześniowa w Bieszczadach – 30 osób, 
− wyjścia do teatrów n

dusze” - ogółem około 400 osób, listopad, marzec, kwiecień, 
− Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny – kategorie: muzyka, film, fotografia, teatr, poezja, 

graffiti, 
− turniej piłkarzyków stołowych – 20 osób, 
− Wigilia Rektorska przy współpracy z Solid Deo, 
− Wigilia dla członków NZS PW – 30 osób, 
− kurs Savoir Vivre – 30 osób, luty 2008 r., 
− wyjazd do Karpacza na narty po sesji zimowej – 40 osób, 
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− tydzień NZS-u – pod honorowym patronatem Rektora PW prof. dr hab. inż. Włodzimierza 
Kurnika. Przedstawienie historii organizacji, rozmowy z byłymi członkami NZS, koncert piosenek 

− 

− 

olitechniki Warszawskiej i analiza wykorzystanej technologii.” 

znaczanie topografii dna 

ie organizowane); 

 04.-10.05.2008 r.) – I 

sku (16.-18.05.2008 r.) –  

 

- ukowy w Pieninach (lipiec 2008 r.). 

Stud

rszawskiej istnieje od 1969 roku. Jest największym oraz 

 

Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Patrycji Kaczmarskiej, pokaz filmu „Niezależni”- marzec 
2008 r., 
„jajeczko” dla członków NZS – marzec 2008 r., 

− wyjazd na majówkę Budapeszt-Balaton-Wiedeń – 50 osób, 
− wystawa zdjęć z konkursu „Pstrykaliada” – maj 2008 r., 
− kursy prawa jazdy przy współpracy szkoły jazdy Imola – 80 osób, październik, listopad 2007 r, 

styczeń, marzec, kwiecień 2008 r., 
wyjazd członków NZS do Indii – 5 osób, lipiec-sierpień 2008 r., 

− wyjazd wakacyjny w Tatry i do Bułgarii – 120 osób, sierpień  2008 r.. 
 
Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 
„GEOIDA” 
 
Stowarzyszenie „Geoida” jest jedyną organizacją Studentów Geodezji w kraju. Reprezentuje Wydział 
zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Stowarzyszenie współpracuje ze studentami 
wydziałów geodezyjnych innych uczelni wyższych z całej Polski i z całego świata.  
Projekty zorganizowane przez Stowarzyszenie w roku akademickim 2007/2008: 
 Grant Rektorski – ”Tworzenie przestrzennych modeli budynków na przykładzie fragmentu Dużej 

Auli Gmachu Głównego P
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński; 
Grant Rektorski – „Synchroniczna niwelacja trygonometryczna oraz wy 
zbiornika retencyjnego zapory wodnej w Czorsztynie w aspekcie badań geodynamicznych 
pienińskiego pasa skałkowego.” Opiekun naukowy: dr inż. Janusz Walo; 

 Grant Dziekański – „Wstępne rozpoznanie możliwych wariantów przebiegu obwodnicy miasta 
Grybowa.” Opiekun naukowy: dr inż. Jerzy Chmiel; 

 Cykliczne wyjścia do teatrów; 
 Cykliczne pokazy slajów; 
 Cykliczne karnety na basen (dwukrotn
 GIS DAY na GiK (21.11.2007 r.) – konferencja wydziałowa o tematyce Systemów Informacji 

Przestrzennej; 
 Wyjazd integracyjny pierwszego roku (26-28.10.2007 r.); 
 Konferencja z okazji 75-lecia Pienińskiego Parku Narodowego (04-06.10.2007 r.) – Uczestnictwo 

w sesji posterowej I miejsce; 
 Organizacja Wystawy "The Art of Surveying" (15-16.10.2007 r.) – współpraca przy 

organizowaniu wystawy  prof. Jana de Graeve w Dużej Auli Gmachu Głównego PW; 
 GeoOtrzęsiny (23.10.2007 r.) - tradycyjna impreza integracyjna głównie dla studentów 

pierwszego roku Wydziału, uczestniczyło 700 osób; 
 Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji we Wrocławiu (24-25.04.2008 r.) 

– I  miejsce w sesji referatowej; 
Udział w Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji w Walencji (
miejsce w sesji posterowej; 

 Udział w Polsko-Czesko-Słowackim Dni Geodezji w Gdań
2 referaty; 

 Geopiknik (07.06.2008 r.) – tradycyjna impreza piknikowa dla pracowników  
i studentów Wydziału; 
Pierwszy cykl wykładów „Nauka w służbie Ziemi” (22.05.2008 r.); 

 Geomajówka  (01-04.05.2008)– wyjazd dla studentów Wydziału; 
Obóz Na

 
encki Klub Żeglarski 

Studencki Klub Żeglarski Politechniki Wa
najprężniej działającym tego typu Klubem w Polsce. 
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Sekcja śródlądowa Przygotowanie do sezonu trwa całą zimę w klubowym hangarze na Wale 
dzeszyńskim – sprzętem opiekują się studenci. Klub umożliwia żeglarzom podniesienie kwalifikacji 

anizując kursy na stopień żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. Corocznie w kursach 
ze udział

Mie
org
bier  prawie 50 osób – głównie studentów PW. W sezonie letnim organizowane są obozy 

rainie Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się i 
ń  dla osób przyjętych na studia - 

 Wisły, Zalewu Wiślanego, Pojezierza 

Sek towuje sprzęt do sezonu w trakcie wyjazdów roboczych do 
a pod DS. Riviera. Jacht flagowy 

łtyckiego, Północnego oraz 
ceany Atlantyckiego. W tym roku zamierzamy odwiedzić najbardziej na północ wysunięty kawałek 

KŻ PW, 
ywa na krótsze rejsy po wodach Morza Bałtyckiego, pozwalając wielu studentom w tani 

nizowano, jedyny 

  
z w iviera), 
p k

WieJeMy. Cykl czterech obozów wędrownych po K
ko czy nad Zalewem Zegrzyńskim. Jeden z obozów jest przeznaczony
obóz roku zero. Jacht typu DZ od 2 lat przemierza trasę
Ostródzko-Iławskie oraz Mazur, gdzie bierze udział w 24. godzinnych regatach „Ratujmy DZ”.  

cja morska Sekcja morska przygo
Gd ńska na jesieni i wiosną oraz w czasie spotkań w magazynie 
Klubu – s/y Politechnika – pływa na dalsze wyprawy po wodach Morza Ba
O
Europy – Przylądek Północny (Nordkapp). Drugi jacht, którym opiekuje się sekcja morska S
s/y Coriolis pł
sposób rozpocząć przygodę z żeglarstwem morskim.  

W zimie sekcja morska prowadzi także działalność szkoleniową. Co roku jest organizowany kurs na 
Ograniczone Uprawnienia Radiotelefonisty Bliskiego Zasięgu w Służbie Morskiej (SRC). Są też 
organizowane wykłady i odczyty przybliżające żeglarstwo morskie. W tym roku zorga
w Polsce, pokaz filmu "Deep Wather" o pierwszych samotnych regatach non-stop dookoła świata. 

Udział w imprezach organizowanych przez SKŻ PW pozwala na zaliczenie zajęć
ychowania fizycznego. Klub ma swoją siedzibę w Centrum Ruchu Studenckiego (DS R
ój 106. Więcej informacji o klubie znajduje się na strono ie www.skz.pw.edu.pl

 
 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 3.6.

wyd  realizowane przez 6 semestrów z wyjątkiem 
d try, Chemiczny – 2 semestry, SiMR – 5 semestrów. 

ych w roku akademickim 2007/2008 uczestniczyło 11.500 studentów, 
rwszych zajęciach organizacyjnych miał 

ż
zaw ozycji: aerobik, boks, judo i samoobrona, kickboxing, kolarstwo górskie, 

e, siatkówka, taniec towarzyski, tenis 
ł

zain ą się zajęcia z gier zespołowych, pływania, aerobiku, kulturystyki, a 
ż

 z Klubem 

tren

odn rzostwach Polski Szkół Wyższych – III miejsce, w Mistrzostwach 

mię ąc międzynarodowe akademickie regaty wioślarskie w Paryżu. 

wie nach, rokrocznie rozszerzając zakres dyscyplin. Aktualnie studenci uczestniczą w 

siło łowym i tenisie ziemnym oraz w kolarstwie górskim.  

Samorząd Studentów PW wraz z licznymi organizacjami studenckimi realizuje wiele projektów, w 
e studentów, nie tylko z Politechniki. Do najbardziej spektakularnych 

osią

„Student w teatrze”. Wielu studentów realizuje 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi zajęcia ze studentami wszystkich 
ziałów Uczelni. Zgodnie z zaleceniem Senatu są one

wy ziałów: Architektury – 4 semes
 W zajęciach obowiązkow
którzy ćwiczyli w 450 grupach. Każdy ze studentów na pie
mo liwość wybrania dowolnej dyscypliny sportowej, przedstawionej w ofercie przez Studium. Oferta 

ierała 18 prop
koszykówka, kulturystka, narciarstwo, piłka nożna, pływani
sto owy, tenis ziemny, turystyka, wspinaczka halowa, żeglarstwo, yoga. Największym 

teresowaniem studentów ciesz
tak e dyscypliny ekstremalne – wspinaczka skałkowa i rowery górskie. 

Zajęcia prowadzi 41 osobowa kadra nauczycieli i trenerów współpracujących 
Uczelnianym AZS. W klubie prowadzonych jest 33 sekcje sportowe skupiające ponad 1000 

ujących studentów.  
 Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej 

osząc znaczące sukcesy (w Mist
Polski Politechnik – III miejsce).  Studenci PW - sportowcy odnoszą sukcesy również na arenie 

dzynarodowej, np. wygrywaj
 W ramach popularyzacji masowego uprawiania sportu Studium organizuje liczne zawody w 

lu dyscypli
zawodach o Mistrzostwo Politechniki w piłce siatkowej, koszykówce, judo, piłce nożnej, trójboju 

wym, aerobiku, pływaniu, tenisie sto
. 

3.7. KULTURA STUDENCKA 
 

których uczestniczą rzesz
gnięć należą: koordynacja i organizacja Juvenalii Warszawskich, Grudniowy Akademicki 

Przegląd Artystyczny GAPA, cykl koncertowy „Wielka Muzyka w Małej Auli”, bal środowiska 
akademickiego Warszawy „Karnavauli” oraz akcja 
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swoje pasje i talenty w zespołach artystycznych, do których należą: Zespół Pieśni i Tańca PW, Chór 
Akademicki PW, Zespół Tańca Ludowego „Masovia”, Kameralny Chór Akademicki PW, Orkiestra 
Rozrywkowa PW „The Engineers Band” oraz najmłodszy Teatr Studentów PW. Studenci prowadzą 
także szeroką działalność w mediach, takich jak miesięcznik „i.pewu”, internetowe „Radioaktywne” i 
internetowa „Telewizja PW”, która rozpoczęła w styczniu 2008 r. emisję Kroniki Filmowej 
Politechniki Warszawskiej. Działalność w obszarze kultury wspierają aktywnie kluby studenckie: 
legendarna „Stodoła”, Remont, Mechanik, Amplitron, Babylon i Alfa. 

Syntetyczne sprawozdania zespołów artystycznych i największych klubów studenckich PW 

 „Co 4-tek muzyka”. 
cznych i promotorów znanych gwiazd polskiej sceny 

nalna sesja nagraniowa debiutanckiej płyty. Koncert 
finał

Zajęcia warsztatowe poprowadzili pedagodzy i wykonawcy piosenki 
tys

ć od 
po

W marcu 2008 r. Klub „Stodoła” uczestniczył po raz kolejny w wydarzeniu, jakim jest Festiwal 
ry frankofońskiej. W ramach festiwalu w Stodole odbyły się dwa 

oncerty – Sayag Jazz Machine i Gong Gong – czyli największe gwiazdy elektronicznej muzyki 
fran

zostały przedstawione poniżej. 
 
Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „STODOŁA” 

W sezonie 2007/2008 kontynuowano cykl imprez, który już na stałe wpisał się  
w kalendarz koncertów w Warszawie – „Co 4-tek muzyka”. Cykl organizowany jest przy współpracy 
z Samorządem Studentów PW. Koncerty odbywały się w ramach premier płyt, tras koncertowych itp. 
W czwartki występowały największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak: Kult, T.LOVE, 
Happysad, COMA, IRA, Dżem, Habakuk, Hurt, Indios Bravos. Odbyły się również koncerty 
okolicznościowe – 15 urodziny zespołu HEY, 5 urodziny zespołu Vavamuffin, walentynkowy koncert 
Lady Pank, koncert Myslovitz – pożegnalny koncert przed przerwą w działalności.  

Dzięki wsparciu Urzędu m. st. Warszawa i Ministra Kultury, udało się po raz trzeci zrealizować 
Młode Wilki Rebelia. Przegląd trwał od 8 listopada do 18 grudnia 2007 r.. Młode Wilki to przegląd z 
udziałem młodych zespołów, które nie nagrały jeszcze płyty. Koncerty półfinałowe, w których brały 

dział po trzy zespoły odbywały się w kolejne czwartki, przed koncertami z cykluu
Do jury przeglądu zaproszono dziennikarzy muzy
rockowej. Nagrodą dla zwycięzcy jest profesjo

owy odbył się 18 grudnia 2007 r.. Obok półfinalistów wystąpili zwycięzcy poprzedniej edycji 
Młodych Wilków – zespół Żywiołak, oraz jako gwiazda wieczoru Kazik i Buldog. Wśród uczestników 
przeglądu najlepszym okazał się działdowski zespół Mjut.  

Gwiazdy z całego świata prezentowały się również na indywidualnych koncertach. Byli to: US3, 
Killerpilze, Fish, Within Temptation, Apocalyptica, Editors, Roisin Murphy, Fields of the Nephilim, 
Serj Tankian, Down, Tarja Turunen, Jonathan Davis, Cavalera Conspiracy i Bob Dylan.  

W listopadzie 2007 r. odbyła się kolejna edycja festiwalu poświęconego twórczości Roberta 
Brylewskiego i jego przyjaciół – Brylfest. Wystąpiła legendarna formacja punk z Wielkiej Brytanii - 
UNDER THE GUN  oraz IZRAEL - Magnetosfera, ALIANS, POWER of TRINITY, MAJESTIC i 
SARAYEVO Sound System. Impreza ta nawiązuje swą tradycją do podobnych koncertów, które 
odbywały się już w latach 80-tych.  

W sezonie 2007/2008 odbywały się w Stodole również koncerty należące do nowego cyklu p.t. 
„Mechaniczna Cytryna”. W ramach cyklu organizowane były warsztaty wokalne przeznaczone dla 
młodych wykonawców. 
ar tycznej m.in. Magda Turowska i Andrzej Perkman. W ramach cyklu „Mechaniczna Cytryna” 
uczestnicy warsztatów raz w miesiącu będą prezentowali swoje umiejętności podczas koncertów pt. 
”Spotkanie przy herbacie z cytryną”, które odbywały się w Klubie Mechanik. Uczestnicy i goście cyklu 
warsztatów i koncertów „Mechaniczna Cytryna” przygotowali koncert finałowy pt. „Ocali
za mnienia” poświęconego twórczości Marka Grechuty. Koncert odbył się w Klubie „Stodoła” 9 
października 2007 r. w 1. rocznicę śmierci Marka Grechuty. 

W lutym 2008 r. tradycyjnie odbył się konkurs Rock’n’Rolla im. Billa Haleya. Była to już 28 
edycja tej imprezy i przyciągnęła dużą ilość publiczności i mediów.  

Francophonic, czyli festiwal kultu
k

cuskiej oraz wokalistki Oshen śpiewającej z gitarą. Gościem drugiego koncertu była Nosowska.   
Klub współpracował z Samorządami i Stowarzyszeniami Studentów, które korzystają z 

preferencyjnych zasad. Zorganizowano samodzielnie jak i wspólnie wiele imprez. Otrzęsiny i 
Połowinki zorganizowały w Stodole AWF, SGGW, UKSW, UW i liczne wydziały PW. 

  61 
 



 

Klub uczestniczył czynnie w promocji i organizacji Warszawskich Juwenaliów 2008. 
Korzystając doświadczenia, profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności Klub przyczynił się do ich 
sukcesu. W ramach Juwenaliów odbył się też po raz pierwszy koncert „Stodonalia” – czyli 
przygotowany wyłącznie przez Stodołę koncert dla warszawskich studentów, na którym wystąpili 
Lady Pank, T.Love oraz niemiecki zespół Liquido.   

Obywają się również spotkania członków klubu Stara Stodoła, do którego należy starsze 
pokolenie ,,Stodolarzy’’. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania jazzowe. 

o roku, na koniec każdego semestru kursanci i instruktorzy szkoły 
rezentują kilkugodzinny pokaz swoich umiejętności na dużej scenie klubu Stodoła.  

zczenia dla działalności Teatru 
Pol

m, Akademia 
Psychologii Społecznej, Collegium Civitas oraz organizacjami studenckimi: AZS, AIESEC, NZS. 

Działalność taneczna skupia się przede wszystkim w Szkole Tańca Riviera, która specjalizuje się 
w kursach tańca. Dwa razy d
p

Klub „Stodoła” w miarę możliwości udostępnia swoje pomies
itechniki Warszawskiej i innych studenckich grup twórczych.  

  
Klub Remont 

Najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi w Klubie Remont w sezonie 2007/2008 były: 

2007 r.  
wrzesień Spotkanie Integracyjne ERASMUS; Bal Doktorantów PW 

październik Piknik Studencki na Wydziale EiTI; WOW (Wielkie Otrzęsiny Warszawy) 

’’ 
October Fest (impreza studentów z Erasmusa); Impreza Powyjazdowa AZS 
Warszawa; Otrzęsiny MiNI PW, Otrzęsiny WiM PW,  Otrzęsiny WML, 
Pedagogium 

’’ Integralia 2007 (impreza głównie dla studentów I roku); Chemical Party 
’’ Akcja Europejska Noc Bez Wypadku; Koncert „Kobranocki”; Kabaretony 

październik-listopad  Wybory Miss i Mistera Wydziałów: MEiL,  KNSiA , IŚ ,  Transportu i MCB  

listopad  
Otrzęsiny Turystyki i Rekreacji SGGW, Inżynierii Lądowej PW, Transportu 
PW, Wydziału Prawa WSHiP, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydziału 
Inżynierii Produkcji SGGW; Urodziny Radioaktywnego 

’’ Andrzejki WG i SR UW (impreza charytatywna) oraz Andrzejki IChiP PW, 
Akademii Medycznej oraz WMCS 

grudzień  Przegląd GAPA; Mikołajki Wydziałów: IM, IŚ, WIP, SiMR; 
’’ Wigilie wydziałowe; Sylwester w Klubie Remont 

2008 r.  
styczeń Wydziałowe Imprezy Karnawałowe (Chemiczny, SGGW, Pedagogium) 
marzec  Patrick's Day (święto piwa), Wielkanocne Śniadania Wydziałowe 

’’ Spotkania Autorskie 

kwiecień Połowinki IKŚ SGGW, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Chemiczny PW, 
GiK PW; Przegląd FAMA 2008 

maj Impreza Grecka Paradiso IASTE, WiM PW, SiMR PW, ICHiP PW, MCB  
’’ Pikniki Studenckie, Akademikalia 2008, Integralia 2008 
’’ Połowiniki Wydziału Turystyki i Rekreacji SGGW 

czerwiec Pikniki Studenckie 
  

Poza wymienionymi powyżej imprezami kulturalnymi nie można pominąć takich wydarzeń, jak: 
warsztaty muzyczne, pokazy filmowe, przeglądy rockowe, próby teatralne, czy też wieczorki 
tematyczne ( kubański, brazylijski, itp.). W każdą niedzielę klub organizuje koncerty, promujące 
młode zespoły rockowe. W okresie wrzesień-czerwiec 2008 r., odbywają się próby taneczne 
Uniwersytetu III Wieku PW.  
 Klub udostępnia również lokal na konferencje, kongresy, imprezy samorządowe oraz na nagrania 
spotów informacyjnych do TVP Kultura i nagrania programów typu „Kuźnia Talentów”. Klub jest 
także uczestnikiem akcji Krwinka PW, serwując obiady studentom oddającym krew (obiady refunduje 
w połowie Regionalne Centrum Krwiodawstwa). 
 Klub współpracuje z samorządami studenckimi następujących uczelni: PW, UW, SGH, SGGW, Szkoła 
Główna Służb Pożarniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pedagogiu
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Zes

07.1

26.1
rzez Fundację  

„Porozumienie Bez Barier” w Hotelu Hilton  

Prezentacja „Jasełek” podczas Wigilii PW w Małej Auli PW  

zewie  

12-17. łu  „Śląsk”w 

03.03.2008 

24.04.200

26.04.-06 .2008 u w 

30.05.2

31.05.200

15.06.2008 go w Bielańskim Ośrodku Kultury  

06-16.       ezentującej PW 

 
Chór ki Pol

Kalendar  występów o PW w okresie sprawozdawczym: 

1.10. uli PW z programem a cappella 

27.10. 2007 r. ie 

15.11 j oprawie Wyborów Miss i Mistera PW 

pół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej  

Kalendarium występów Zespołu Pieśni i Tańca PW w okresie sprawozdawczym: 
 

01.10.2007 Koncert Inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego w PW 

1.2007 Koncert na Gali Otwarcia I Festiwalu Filmów Rosyjskich  w Pałacu Kultury i 
Nauki  

15.11.2007 Koncert z okazji Święta Politechniki (grupa studencka) 
„Golgota Gen. Andersa”(grupa Old Boys) w Bibliotece Wojskowej 

1.2007 Koncert na Otwarcie Międzynarodowej Konferencji  
Word Family Summie +3, organizowanej p

20.12. 2007 

13.01.2008 Koncert podczas akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Karc

02.2008 Obóz kondycyjny i warsztaty artystyczne w siedzibie Zespo
Koszęcinie  

Koncert Weryfikacyjny na odnowienie certyfikatu CIOFF  

Koncert zatytułowany  „Wspaniały świat wielkiej muzyki” z cyklu „ Wielka 
Muzyka w M

8 
ałej Auli”  

.05 Udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym  w Changsh
Chinach (excellent prize)  

008 Udział w VII Europejskim Festiwalu „Nadbużańskie Spotkania 
Folklorystyczne” w Sokołowie Podlaskim  

8 Koncert plenerowy podczas XXXIX Dni Bielska Podlaskiego 

Koncert podczas Pikniku Bielańskie

07. 7 200   „Wielka Armada” w Rouen we Francji – udział w 
, koncerty, animacje artystyczne)  

ekipie repr
(parady

Akademic itechniki Warszawskiej 

ium  Chóru Akademickieg

2007 r.  koncert inauguracyjny w Dużej A

udział w ogólnopolskim konkursie "Rybnicka Jesień Chóralna" – wyróżnien
za wykonanie utworów muzyki cerkiewnej 

.2007 r. udział w artystyczne

1.12.2007 r.  koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli: Gustaw Mahler – II symfonia 

7.12.2007 r. udział w akademickim festiwalu „Światło zimowe” w Wilnie 

8.12.2007 r. koncert muzyki cerkiewnej w Katedrze Prawosławnej (Preczistenskaja) w 
Wilnie 

5.01.2008 r. udział w Gali mistrzów sportu organizowanej w Sali Kongresowej przez TVP 
– oprawa artystyczna 

15.- 24.02.2008 r. warsztaty szkoleniowe w Ośrodku Szkoleniowym PW w Grybowie 

27.03.2008 r. 38. koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli 

20.04.2008 r. 399. koncert z cyklu Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej 
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1.- 4.05.2008 r. warsztaty szkoleniowe w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Wildze 

12.0

 
chologii 

Spo łpracy 

. wy oncercie inauguracyjnym Międzynarodowego Festiwalu 

. wy m 

  
Kameralny Chór Akad

y Chór echnicznych i 
 w Płocku i. 

warzysz
ożego niem 

Płockiej Orkiestry Sym
jańskiej w Mławie, 

nano w u 
nego.  

Obecnie trwają prz  jubileuszowego związanego również z 10-leciem 

 
ozrywkow

Kalendarium wystę demickim 2007/2008: 

. konc

 wyst

5.10.2007 r. Info

rów Akademickich Szkół Polskich 

wys

10.01.2008 r. kon

kon

wys

kon

kon

  kon

19.04.2008 r. opra czna balu połowinkowego Wydziału Fizyki 

  kon

opra

opra  Uniwersytetu Medycznego 

wys ielka 
Mu

5.2008 r.  Juwenalia na PW – koncert chóralny w Małej Auli 

18.05.2008 r.
koncert muzyki cerkiewnej wspólnie z Chórem Szkoły Wyższej Psy

łecznej w Warszawskiej Katedrze Metropolitalnej w ramach wspó
artystycznej z chórami uczelni wyższych 

stęp na k25.05.2008 r „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” 

19.06.2008 r Efektywności Energetycznej” w PW 
stęp na uroczystym zakończenia projektu „Polsko – Japońskie Centru

emicki PW SzNTiS w Płocku  

Kameraln Akademicki Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk T
Społecznych jak co roku uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach w życiu Uczeln
Śpiew Chóru to ył m.in. uroczystej inauguracji roku akademickiego. 

W okresie B Narodzenia Chór brał udział w uroczystym koncercie kolęd z towarzysze
fonicznej. 

W kwietniu 2008 r. zespół brał udział w obchodach Tygodnia Kultury Chrześci
gdzie wyko ramach dwóch koncertów Mszę Gospel z towarzyszeniem zespoł
instrumental

ygotowania do koncertu
powstania Chóru, który odbędzie się w Teatrze Płockim 7 czerwca 2008 r. 

Orkiestra R a Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” 

pów Orkiestry Rozrywkowej PW w roku aka

11.09.2007 r ert z okazji konferencji EUROCON 2007 

1.10.2007 r. ęp na inauguracji roku akademickiego w PW 

koncert z okazji 56 rocznicy powstania Wydziału Elektroniki i Technik 
rmacyjnych 

13.10.2007 r. koncert na Konferencji Rekto

18.10.2007 r. koncert w ramach cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli“ 

15.11.2007 r. tęp podczas obchodów Dnia Politechniki 

cert z okazji finału Rankingu Szkół Wyższych 

cert otwarty 26.01.2008 r.  

27.01.2008 r. tęp na balu „Karnavauli“ 

31.01.2008 r.  cert w Politechnice Białostockiej 

1.02.2008 r. cert dla Institute for International Research 

13.03.2008 r. cert otwarty 

wa muzy

25.04.2008 r. cert podczas imprezy urodzin TVPW 

26.01.2008 r. wa muzyczna ogólnopolitechnicznego balu połowinkowego 

10.05.2008 r. wa muzyczna balu połowinkowego Warszawskiego

15.05.2008 r.  tęp na czterdziestym, jubileuszowym koncercie w ramach cyklu „W
zyka w Małej Auli“, jednocześnie pierwszy koncert galowy Orkiestry 
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30.05.2008 r.  kon

wys ckiej 

wyj i 
Wa

  
tów Polit

Najważniejsze wyd
 na Fe em 
, 

 Letnie warsztaty teatralne w Zwierzyńcu, pokazy spektakli warsztatowych, 

• Nowy

kich pokazach teatralnych na SGH TEATRALIA 2008, 
• 

 JUVENALIA  ARTYSTYCZNE  na Politechnice: premiera „Magnetyzmu Serc czyli Ślubów 

• 
• 

iejsk racy z Teatrem AKT, 

Y  ST

 spra rzez studentów 
. Pon
 r.   naukowych PW  

2007 r. ększy i najbardziej 

007 ukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”  
 IT Academic Day 2007 organizowana na 

ło Naukowe Innowacyjnych Technologii 

.2007 e Mechatroniki 
r.  ość w przetwórstwie tworzyw 

auka we współpracy z przemysłem” – konferencja organizowana 

r.  ymi zostali Sandra 
ski, obydwoje z Międzywydziałowego 

r.  mii 
 

cert dla Wydziału Inżynierii Lądowej 

14.27.07.2008 r.  tęp na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademi

08.2008 r.  azd do Kijowa w ramach współpracy między Politechnika Kijowską 
rszawską 

Teatr Studen echniki Warszawskiej 

arzenia: 
• Prezentacja

„Kopalnia”
stiwalu Teatrów Niezależnych Czarna OFFca 2007 z przedstawieni

•
• Jesienne pokazy spektakli „Kopalnia” w STODOLE, 

 nabór do zespołu teatralnego (październik), 
• Prezentacja „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” w klubie studenckim Mechanik z okazji Dnia PW 

(listopad) i wigilii (grudzień), 
• Udział w Festiwalu artystycznym GAPA 2007 (grudzień), 
• Wigilia teatralna w STODOLE – prezentacja spektakli 
• Cykl prób do nowych przedstawień „Macica”, „Śluby panieńskie” i „Napis”, 
• Zimowe warsztaty teatralne z Teatrem AKT (luty 2008), 
• Udział w studenc

Wystawa fotografii teatralnych, kostiumów i rekwizytorów na SGH, 
• Premiera „Macicy” Marii Wojtyszko na SGH – 9 maja 2008, 
•

Panieńskich” – 12 maja 2008, pokaz „Macicy” w Małej Auli PW, 
Premiera spektaklu „Napis” w STODOLE – 16 maja 2008, 
Udział w festiwalach studenckich, 

• Udział w m ich obchodach NOCY  MUZEÓW przy współp
• Letnie warsztaty

 
 teatralne w Mielnie – lipiec 2008 

 
3.8. IMPREZ UDENCKIE 
 

W okresie wozdawczym odbyło się ponad 150 wydarzeń organizowanych p
naszej Uczelni iżej wymieniono najważniejsze: 
• 29.09.2007
• 10- 14.10.

Festiwal Nauki ze znaczącym udziałem kół
 Europejski Kongres Młodych Chemików, najwi
spektakularny projekt NKCH FLOGISTON 

• 17-18.10. 2  r.   Targi Kół Na
• 8.11.2007 r. Konferencja informatyczna 

Politechnice Warszawskiej przez Ko
Informatycznych  

• 14- 28.11
• 23.04.2007 

 r. Wystawa „Fascynacja światłem” na Wydzial
Konferencja Polimer 2008 „Innowacyjn
sztucznych – n
już 3 raz przez koło naukowe Polimer 
Wybory Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej, któr• 15.11.2007 
Lampkowska i Radosław Kwapiszew
Centrum Biotechnologi 
XXXVII koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli. Orkiestra Akade• 1.12.2007 
Beethovenowskiej pod batutą Łukasza Borowicza wykonała wraz z solistami II
Symfonię Gustawa Mahlera. Koncert pod patronatem wnuczki kompozytora 
Mariny Mahler zgromadził w Dużej Auli ponad 1500 słuchaczy 
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• 7.12. 2007 r.   „Miasto i Transport 2007”, - 
munikacyjnej pod 
ra PW. 

007 r.  
fotografików, zespołów artystycznych i kabaretów studenckich. 

 20.12.2007 r.  Opłatek  Wigilijny pracowników i studentów PW. 
a akademickiego Warszawy „Karnavauli“ 

• . 

owe POLIMER na 

iem organizowanie przez Koło Naukowe 
ach Akademii Młodej Polski - cyklicznych 

• rtystyczne z udziałem Teatru Studentów Politechniki Warszawskiej  

 cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli“. 
awody sportowe. 

a, Miasteczko Naukowe, koncerty. 
morząd Studentów PW i 

leksander Wolszczan. 
jna impreza plenerowa Wydziału 

 

 zostały 

 Joanna Burzyńska,  Radosław Kamiński, Urszula Zomkowska - z Wydziału Chemicznego, 
 Aleksandra Rosowska – z Wydziału Elektroniki I Technik Informacyjnych, 

izyki, 
 Piotr Stefaniak, Karol Opara, Marek Gogolewski, Edyta Suchecka – z Wydziału Matematyki i 

N

i ch
onkursie na 

najlepszy projekt 
chrony Zabytków 

za n iedzictwa 
kulturowego (Wy

• Dariusz Smoleń t. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akad. 2007/2008 

dotyczący badań
25.04.2008 r. (Wy

d
Stowarzyszenie G

• mgr inż. Aneta onkursu FIATA na najlepsze prace dyplomowe i 
ure

niejednorodności 
był prof. nzw. dr h

Konferencja Naukowo -Techniczna
zorganizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Ko
honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Rekto

• 3-9.12.2 GAPA – Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny z udziałem poetów, 
muzyków, 

•
• 27.01.2008 r.  Tradycyjny bal środowisk

15- 16.04.2008 r. Inżynierskie Targi Pracy
22.04.2008 r.  Konferenc• ja w ramach cyklu spotkań  „Nauka w Służbie Ziemi”  - Teledetekcja 

– Politechnika Warszawska. 
23.04.2008 r.•   konferencja POLIMER 2008 zorganizowana przez koło nauk

Wydziale Inżynierii Produkcji.  
• 5.05.200 8 r. Spotkanie z prof. Jerzym Buzk

Budownictwa Ogólnego w ram
spotkań z ludźmi polityki i biznesu. 

12.05.2008 r.  Juvenalia A
i Chóru Akademickiego PW. 

• 15.05.2008 r.  Czterdziesty Jubileuszowy Koncert z
• 16.05.2008 r.   Juvenalia Politechniki Warszawskiej – pikniki, koncerty, z
• 17.05.2008 r.  Juvenalia Warszawskie – Wielka Parad
• 19.05.2008 r. I Studenckie Forum Naukowe, organizowane przez Sa

Radę Kół Naukowych PW – gość specjalny prof. A
• 7.06.2008 r.  GEOPIKNIK w Józefosławiu, tradycy

Geodezji i Kartografii, połączona z seminarium kół naukowych.  

3.9. SUKCESY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA STUDENTÓW 
 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i sportowe
przyznane nastepujacym studentom: 
•
•
• Justyna Szeszko – z Wydziału F
•

auk Informacyjnych. 
 

 Z nnych znaczący  osiągnięć należy wymienić: 
• Główna Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w ogólnopolskim k

dyplomowy (Wydział Architektury) 
• Główna Nagroda Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady O

ICOMOS – ajlepszą pracę dyplomową podejmującą problematykę ochrony dz
dział Architektury). 
- stypendium m. s

(Wydział Chemiczny). 
• I miejsce na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Geodetów za referat 

 geodezyjnych na poligonie geodynamicznym w Pieninach - Wrocław 24-
dział GiK) 

• dwie II nagro y w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez 
eodetów Polskich ( Karolina Szafranek, Arleta Ufniarz) (Wydział GiK) 
Zaręba, laureatką IX K

doktorskie. La atka otrzymała nagrodę (stypendium FIATA) za pracę pt. „Badanie wpływu 
struktury na skuteczność działania filtrów włókninowych”, której promotorem 
ab. Albert Podgórski. (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej) 
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• Studenci wydz  MEiL wzięli udział w zawodach SAE „Aero Design West’2008”, Fort Worth, 
„Aerodesign East’2008”  w Marietta koło Atlanty, USA r. Zespoły MEiL zajęły 
fikacji „Most Payload Lifted” na 51 startujących w „Aero Design 

iału
Texas, USA, oraz 
3 miejsce w klasy West’2008” 

• Prezydent Miasta ” za 
 m ukaszowi Wronowskiemu z 
n

olskiego finału konkursu L'Oreal (MCB). 

3.10. BIURO KARIE

ic
o

obejm  pr
prowadzenie bazy d

o y
p c

y su 
o mi 
r

0 15
dany e

e st 
Pozyskano 1705 o  ofert praktyk 

żych, jak i z małych i średnich 

 fabryce Reckitt Benckiser (22.04.2008 r.) 
 HOCHTIEF (24.04.2008 r.) 

loma firmami, instytucjami i organizacjami, takimi 

Hob form, SHL, Shell, Telekomunikacja Polska 

Kar
Kar e testy psychometryczne firmy SHL; publikacje dotyczące 

Eur . Szczególnie cennym owocem współpracy jest udostępnienie warsztatów 

akty został zamknięty w połowie października 2007r. ze względów 

t
abs

stycznia 2008 udowuje i 
usprawnia funkcjonalność Biura. Niezbędną formą osiągnięcia wskazanego celu jest uczestnictwo 

oraz 2 miejsce w zawodach „Aerodesign East’2008”. (Wydział MEiL) 
 Płocka przyznał I nagrodę w II edycji konkursu „Dyplom dla Płocka

najlepszą pracę agisterską w roku akademickim 2006/2007 inż. Ł
kierunku Budow ictwo (Wydział BMiP) 

• Radosław Kwapiszewski  został zwycięzcą p
 

R 
 

W roku akadem kim 2007/2008 Biuro Karier kontynuowało działalność doradczą, edukacyjną i 
inf rmacyjną w zakresie zawodowej promocji studentów i absolwentów PW. Działania Biura Karier 

owały m.in.: owadzenie konsultacji i rozmów doradczych ze studentami i absolwentami PW, 
anych studentów i absolwentów PW poszukujących pracy, prowadzenie 

inf rmatorium, dystr bucja katalogów dotyczących rynku pracy, pozyskiwanie i udostępnianie ofert 
ra y, praktyk i staży (na stronie internetowej, w katalogu ofert dostępnym w Biurze), 

prz gotowywanie i rozsyłanie Newslettera BRK do osób zarejestrowanych w bazie serwi
yinf rmacyjnego, oraz organizowanie prezentacji i spotkań z pracodawcami zainteresowan

zat udnieniem studentów i absolwentów PW. 
W okresie sprawozdawczym (od września 2007 do kwietnia 2008) Biuro Karier odwiedziło ponad 

1 0 0 osób, z tego 4 osób skorzystało z indywidualnych rozmów doradczych i konsultacji. W bazie 
strowało się 251 studentów i absolwentów PW (i w chwili obch BRK zarej ecnej 

zar jestrowanych je 6200 aktywnych użytkowników). 
fert pracy stałej, 276 ofert pracy czasowej lub dorywczej oraz 540

lub staży. W serwisie Biura Karier znalazły się oferty zarówno z du
przedsiębiorstw.  

Dla studentów i absolwentów PW zorganizowano spotkania, seminaria i Dni Otwarte 
następujących firm i instytucji rynku pracy: 

 Merill Lynch (25.10.2007 r.) 
 J.P. Morgaan (8.11.2007 r.) 
 L'OReal (12.11.2007 r.) 
 Shell (11.03.2008 r.) 
 Akademia Liderów Rynku Kapitałowego (03.04.2008 r.) 
 Dzień Otwarty w

Nawiązano i kontynuowano współpracę z wie
jak: 1C, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Allianz, FIN, Grupa Modus, Grupa Pracuj, 

sons, Procter & Gamble, Raiffeisen Bank Polska, Set
oraz Samorząd Studentów PW, Media Studenckie PW (np. radioAktywne, portal Polibudainfo), Biuro 

ier UKSW. Współpraca ze wskazanymi partnerami umożliwiła pozyskanie dla klientów Biura 
ier materiałów takich jak: przykładow

nauki, pracy i rynku pracy (np. Informator Kariera, TARGETjobs, Praktyki 2008, Młody Biznes, 
ograduate, MBA guide)

organizowanych przez zaprzyjaźnione Biura Karier studentom i absolwentom PW. 
10 marca 2008 r. Biuro Karier uruchomiło nowoczesny portal internetowy, który jest nadal 
wnie rozwijany (poprzedni 

technicznych).  
W dniach 16-17 kwietnia 2008 r. Biuro Karier wzięło udział w XV Inżynierskich Targach Pracy. 

Wydarzenie to było znakomitą okazją do zaprezentowania oferty Biura studentom i absolwentom PW, 
a akże pracodawcom. Podczas Targów w Biurze Karier zarejestrowało się 90 studentów i 

olwentów PW.  
Od stycznia 2008 r. w BRK pracuje 3 pracowników na 2,5 etatu (od połowy listopada 2007 r. do 

 r. w Biurze pracowała 1 osoba). Nowy zespół pracowniczy bardzo szybko ob
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pracowników Biura w szkoleniach. Dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
owników Biura Karier, wpływa na ich profesjonalizm i adekwatną reakcję na potrzeby Klientów 

ra. Pracownicy BRK uczestniczyli w następujących bezpłatnych szkoleniach: 
W ramach projektu „Pracownia Pracy: wzmocnienie kompetencji i infr

prac
Biu
 astruktury instytucji rynku 

 
 ologia diagnozowania i rozwiązywania problemów. 

 Psychologiczne podejście do problemu bezrobocia i pracy z osobami bezrobotnymi. 
ganie konfliktom. 

 Skuteczna komunikacja międzyludzka. 
 

tu konkursowego w obszarze wsparcia 4.1. Programu 
Ope

pracy Wschodniego Mazowsza” dofinansowanego z EFS. 
Zastosowanie informatycznych aplikacji biurowych w celu uzyskania ECDL. 
Praca w stresie i problem solving – metod

 Doradztwo zawodowe – nowe metodologie i narzędzia pracy. 

 Negocjacje i zapobie

Prawo pracy i instytucji rynku pracy. 
 Język angielski dla instytucji rynku pracy. 
 Projekty unijne – moduł 1: przygotowywanie wniosków; – moduł 2: zarządzanie projektem i 

rozliczanie. 
 Procesy szkoleniowe i projektowanie szkoleń. 
 Szkolenie dla trenerów Programu Spadochron dla osób poszukujących pracy i zmieniających 

zawód. 
W bieżącym roku Biuro Karier opracowało szeroki projekt rozwoju i wsparcia działalności Biura 

Karier na lata 2008-2015, jako część projek
racyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zawiera szczegółowo opracowany plan: promocji BRK, 

warsztatów dla studentów, specjalistycznych konsultacji, podnoszenia kompetencji pracowników 
BRK i poszerzenie zakresu działań BRK wraz ze szczegółowym budżetem. 
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