
 

 

 
Szanowni Państwo, 
Witamy na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego! 
 
Przekazujemy Państwu informację o uroczystej Immatrykulacji, harmonogram dni 
adaptacyjnych oraz kilka informacji, które na początek mogą się przydać.  
 
4 PAŹDZIERNIKA  

 
godz. 10:00 11:30  – Uroczysta Immatrykulacja. 
Miejsce: Oratorium Marianum; Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego,                    
Pl. Uniwersytecki 1. Obowiązuje strój galowy.  
 
Od godz. 12:00 można załatwiać formalności w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii – 
p.0.06 
 
Od godz. 13:00 Spotkania na Wydziale Biotechnologii  
13:00 – 13: 30 - Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz 
13:30 -  14:30  sprawy organizacyjne  - omówienie planu zajęć, sprawy formalne, dziekanat, 
pytania – Opiekun roku dr Małgorzata Kwaśniak -Owczarek; Pełnomocnik Dziekana ds. 
dydaktycznych dr Marta Kołodziejczak 
 
14.30 oprowadzenie studentów po dydaktycznej części wydziału. 

 
5 PAŹDZIERNIKA  
Odbędzie się szkolenie biblioteczne – online - na platformie Teams 
Link prześlemy do dnia 3 października 
 
POTRZEBNE INFORMACJE I WSKAZÓWKI 

Dane dostępowe do systemu USOSweb Uniwersytetu Wrocławskiego 

 Informujemy, iż zostało założone dla Ciebie konto pocztowe w nowej 
domenie uwr.edu.pl oraz usłudze Office 365. 

 Aby się zalogować, użyj swoich danych logowania: 
 Login: xxxxxxxx@uwr.edu.pl 
 Hasło: xxxxxxxx 
 Konta pocztowe są wyłącznie w formacie numer_albumu@uwr.edu.pl i umożliwiają 

dostęp do poczty oraz usługiMicrosoft Office 365. 
 W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl, należy zalogować się 

pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję PRZEJDŹ DO OFFICE 365. 
 Konto jest aktywne po około 2 godzinach, od momentu otrzymania tej wiadomości! 
 Zmiana hasła możliwa jest poprzez portal: https://portal.uwr.edu.pl/reset-password. 



 

 

 W przypadku problemów związanych z zalogowaniem się lub zmianą hasła prosimy 
kontaktować się ze wsparciem technicznym pod adresem e-
mail: helpdesk@uwr.edu.pl. 

 W pozostałych sytuacjach należy kontaktować się ze wsparciem technicznym i osobami 
pod adresem:http://www.office365.uni.wroc.pl/?page_id=10. 

 
ŚLUBOWANIE 
W aplikacji USOSweb (www.usosweb.uni.wroc.pl) należy złożyć elektroniczne ślubowania oraz 
elektroniczne oświadczenia o zapoznaniu się z podstawowymi dokumentami związanymi z 
procesem kształcenia dla studentów przyjętych na studia w naszej Uczelni. 
Elektroniczne złożenie ślubowania jest warunkiem otrzymania legitymacji. 
 
DZIEKANAT I BADANIA LEKARSKIE 

 Jeśli  złożyłeś ślubowanie w systemie USOS możesz już załatwiać sprawy formalne w 
Dziekanacie. Godziny otwarcia dziekanatu -  w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9:30 
do godz. 14:30.  

 Otrzymacie w Dziekanacie skierowania, na podstawie których należy wykonać badania 
lekarskie (a wynik jak najszybciej dostarczyć do dziekanatu). Lista placówek, które 
BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie studentów na terenie woj. dolnośląskiego, 
znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy: http://dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow/ 

ZAPISY DO GRUP ĆWICZENIOWYCH 
Proszę na razie się tym nie martwić. Omówimy tą kwestię na spotkaniach. 
 
WF  
Studenci pierwszego roku studiów I stopnia rejestrują się na zajęcia w semestrze letnim.  
Na studiach pierwszego stopnia macie Państwo do realizacji zajęcia z wychowania fizycznego 
w wymiarze 60 godzin dydaktycznych w trakcie dwóch semestrów. Zajęcia wf organizowane są 
przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Na zajęcia z wychowania 
fizycznego zapisujecie się droga elektroniczną poprzez system zapisów 
www.zapisy.uni.wroc.pl 
 
BHP – obowiązkowe szkolenie można odbyć na platformie e-learningowej w terminie od 
01.10-30.11.2022 http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/szkolenie-bhp/ 
 
W razie pytań proszę o kontakt mailowy: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl 
 

Do zobaczenia  
 

                                             Marta Kołodziejczak 
Kierownik Dziekanatu WB 


