Warszawa, 17 września 2019 r.

Sprawozdanie z rocznej działalności
Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
za rok akademicki 2018/2019

Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UW w roku akademickim 2018/2019 realizował
zadania wynikające z Regulaminu Samorządu Studentów (działalność bieżąca) oraz
dodatkowo następujące przedsięwzięcia:
1. Projekt Kalendarze akademickie (październik 2018 r.)
Akcja dystrybucji kalendarzy akademickich dla wszystkich chętnych studentów na rok
akademicki 2018/2019. Kalendarze w postaci książkowej zostały przygotowane przez
Zarząd Samorządu Studentów UW.
2. Impreza otrzęsinowa Zwierzogród (08.11.2018 r.)
Impreza z wieloletnią tradycją organizowana dla nowo przyjętych studentów przez
starszych ich kolegów. Tegoroczna została zorganizowana przy współudziale innych
jednostek samorządowych z Kampusu Ochota w klubie Proxima. Studenci mogli
zabawić się w rytmie największych hitów ostatnich czasów oraz przejść pasowanie na
studenta.
3. Uczestnictwo w SORBET (06-09.12.2018 r.)
SORBET, czyli Samorządowy Obóz Rozwijania Bieżących i Elementarnych Treści.
Wyjazd zorganizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW dla wszystkich
samorządowców studenckich, na którym przedstawiciele naszej jednostki doskonalili
swoje umiejętności miękkie (wystąpienia, negocjacji, działanie kreatywne, współpraca
w zespole) oraz zdobywali przydatną wiedzę z różnych dziedzin (procedury i aspekty
prawne na UW, marketing i promocja, pomoc socjalna, wewnętrzne i zewnętrzne
finansowanie projektów).
4. Spotkanie świąteczne Wydziału Fizyki UW (15.12.2018 r.)
Samorządu studentów oraz władze dziekańskie FUW wspólnie przygotowały spotkanie
świąteczne dla całej społeczności akademickiej. W tym roku na uroczystości wykład
świąteczny wygłosił prof. Andrzej Kajetan Wróblewski pt. Fity, ploty i zaloty, czyli
historie z morałem, następnie grono dziekańskie wręczyło nagrody dydaktyczne za
najlepsze prowadzenie zajęć. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać
wspaniałego koncertu kolęd i pastorałek przygotowanego przez chór wydziałowy. Po
zakończeniu uroczystości przybyli goście podzielili się opłatkiem oraz mogli
skosztować skromnego poczęstunku.
5. Impreza połowinkowa Tłuste połowinki (28.02.2019 r.)
Samorząd studentów wraz z innymi samorządami studentów z Kampusu Ochoty
i Głównego zorganizowali imprezę, aby odprężyć się po pierwszym semestrze oraz
zregenerować siły przed nowymi wyzwaniami w drugim semestrze. Zabawa została
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zorganizowana w klubie XOXO i poświęcona była obchodom tłustego czwartku, który
przypadał na dzień imprezy.
6. Dzień Kobiet na naszym wydziale (08.03.2019 r.)
Męska część Zarządu Samorządu Studentów FUW zorganizowała akcję w celu
świętowania Dnia Kobiet. Każda nasza koleżanka, wchodząca z rana do budynku
wydziału, otrzymała kwiat oraz serdeczne życzenia z okazji jej święta.
7. Dzień Odkrywców Kampusu Ochota (16.03.2019 r.)
Studenci wraz z samorządowcami naszego wydziału pomagali przy organizacji
tegorocznego DOKO. Byliśmy odpowiedzialni za promowanie studiów na naszym
wydziale oraz oprowadzanie i udzielanie informacji dla przybyłych gości.
8. Konsultacje ws. nowego Regulaminu Studiów na UW (10.04.2019 r.)
Przy współpracy z Zarządem Samorządu Studentów UW oraz samorządów Kampusu
Ochota zorganizowaliśmy na naszym wydziale konsultacje społeczne w sprawie
nowego Regulaminu Studiów na UW. Na spotkaniu byli obecni Pełnomocnik Rektora
ds. Jakości Kształcenia oraz członek grupy roboczej przygotowującej projekt nowego
regulaminu. Zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji nad propozycją dokumentu oraz
odpowiadali na pytania pojawiające się od studentów i pracowników uniwersytetu.
Wnioski i postulaty wypracowane na spotkaniu zostały później przekazane do
zespołów pracujących nad nowym regulaminem studiów.
9. Dzień Otwarty UW (27.04.2019 r.)
Studenci oraz samorządowcy uczestniczyli w dniu otwartym uczelni zorganizowanym
na Kampusie Głównym. Podczas imprezy zachęcaliśmy kandydatów do podjęcia się
studiów na FUW, opowiadaliśmy o realiach studiowania na naszej jednostce oraz
prezentowaliśmy doświadczenia w namiocie rozstawionym przed Starym BUW.
10. Impreza Dzień Fizyka 2019 (09-10.05.2019 r.)
Dzień Fizyka to wieloletnia impreza naszego wydziału organizowana w ramach
regionaliów uniwersyteckich. Jest to doskonały sposób na integracje społeczności
akademickiej naszego wydziału. Tegoroczny Dzień Fizyka rozpoczął się od wykładu w
pubie Piwnica pod Harendą. W luźniej atmosferze studenci mogli wysłuchać prelekcji
wygłoszonej przez dr. hab. Piotra Wasylczyka na temat prowadzenia i rozwoju swojej
kariery naukowej.
Następnego dnia odbyła się część oficjalna święta, na której zostały wręczone dyplomy
ukończenia studiów dla absolwentów studiów I i II stopnia. Całość gali została
uświetniona przez występ Chóru Wydziału Fizyki.
Po części oficjalnej odbył się piknik, gdzie każdy mógł posilić się grillem lub skorzystać
z przygotowanych atrakcji – pokazy i produkcja lodów azotowych, fotobudka, żyroskop
oraz tor z przeszkodami.
11. Impreza Ochota na piknik! – regionalia wydziałów ochockich (30.05.2019 r.)
Kolejną imprezą integracyjna na Kampusie Ochota były regionalia ochockie. Przy
współpracy z innymi samorządami studentów zorganizowaliśmy piknik z zabawami,
konkursami z nagrodami, grill oraz koncert zespołu PARA.
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12. Akcja Bluzy Wydziałowe FUW – edycja 2019 (maj – lipiec 2019 r.)
Zorganizowano już po raz szósty edycję bluz wydziałowych. Wszystkie bluzy zawierały
na sobie wyhaftowane logo Uniwersytetu Warszawskiego wraz z napisem Wydział
Fizyki – jest to doskonały sposób na promocję marki naszego wydziału wśród
studentów oraz poza uczelnią. Podczas tegorocznej akcji zebrano ponad 190
zamówień na bluzy od studentów, doktorantów oraz pracowników. Nowością w tym
roku były bluzy rozpinane typu bejsbolówka. Studenci i doktoranci otrzymali dodatkowo
dofinansowanie na zakup bluzy.
13. Projekt Poradnik dla studentów pierwszego roku FUW (lipiec 2019 r.)
Samorząd studentów przy współpracy z władzami dziekańskimi przygotował poradnik
zawierający najważniejsze informacje dot. studiów i studiowania na Wydziale Fizyki
UW. W broszurze znalazły się również przydatne informacje nt. aktywności
studenckich, infrastruktury uniwersyteckiej oraz wskazówki od kolegów z wyższych lat.
Poradnik został wydrukowany w formie książeczek i rozdystrybuowany dla studentów
podczas składania dokumentów potwierdzających wybór studiów.
14. Obóz zerowy „Zerówka Fizyków - Ryn 2019!” (11-15.09.2019 r.)
Wyjazd zorganizowany dla nowo przyjętych studentów, aby mogli się zintegrować
i dowiedzieć się praktycznych informacji o studiach. W trakcie wyjazdu zorganizowano
wiele gier integracyjnych i zabaw sportowych (m. in.: rejs łódkami po jeziorze, gra w
kręgle i bilard, turniej piłki plażowej, gra terenowa). Uczestnicy odbyli również
obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta Obóz zaszczycił swą
obecnością Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Krzysztof Turzyński, który
odpowiedział na wszystkie pytania studentów.
15. Szkolenie dla nowo przyjętych studentów z praw i obowiązków studenta (koniec
września 2019 r.)
Zgodnie z wymaganiami nowej Ustawy 2.0 Zarząd Samorządów Studentów FUW
przeprowadzi podczas dni adaptacyjnych szkolenie z praw i obowiązków studenta dla
nowo przyjętych studentów naszego wydziału. Dodatkowymi punktami kursu będzie
przeszkolenie studentów obsługi systemu USOS oraz zasad obowiązujących u nas na
wydziale (nieobsługujący studentów we czwartek dziekanat, wolne poranki
w poniedziałki, itp.).
16. Przeprowadzenie zmiany identyfikacji wizualnej samorządu
Odświeżono i uaktualniono szatę graficzną samorządu studentów (logo, papeteria), tak
aby korespondowało z nowym logo i kolorami wydziału.
17. Prace remontowe w pokoju samorządu
W ramach prac remontowych zostały przeniesione drzwi do pokoju samorządu, tak aby
można byłoby wejść do niej prosto z korytarza, a nie przez przestrzeń wspólną kół
naukowych, tzw. akwarium.
18. Budowa przestrzeni studenckiej na wydziale
W trakcie roku akademickiego podjęto dalsze kroki w tworzeniu przestrzeni studenckiej
w nowej części budynku Wydziału Fizyki. Przygotowano dokumentację techniczną oraz
przetargową na wyposażenie budowanej przestrzeni. Na podstawie dokumentacji
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rozpisano przetarg i wyłoniono firmę, jednakże ta zrezygnowała z wykonania zlecenia.
Obecnie pracujemy nad zmianą formy realizacji zaplanowanych pomysłów.

(-) Mateusz Saniewski
Przewodniczący Zarządu
Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UW
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