STYPENDIA
Jeśli aplikujesz o przyznanie stypendium, pamiętaj
o złożeniu wniosku do 5 października br. Informacji udzielają
Pełnomocnicy Dziekanów ds. stypendiów. Aktualne dyżury
znajdują się na stronie www.lazarski.pl w zakładce Dla Studenta
/ Zniżki i stypendia dla studenta.

BIBLIOTEKA
Biblioteka oferuje dostęp do ponad 100 tys. egzemplarzy
książek, spośród których znaczną część można wypożyczyć
do domu. Oferuje także dostęp do wielu tytułów czasopism
oraz tematycznych baz danych.
Sektor F, I piętro
e-mail: czytelnia@lazarski.edu.pl
biblioteka@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54 35 390 / 391

Uczelniana Komisja Stypendialna
pokój 021, sektor A, poziom -1
telefon: 22 54 35 491
e-mail: stypendia.wpia@lazarski.edu.pl - dla PiA
stypendia.weiz@lazarski.edu.pl - dla EiZ
stypendia.wm@lazarski.edu.pl - dla WM
stypendia.doktoranci@lazarski.edu.pl - dla doktorantów
KWESTURA

KONTO E-MAIL, SIEĆ WIFI
Masz możliwość założenia maila z domeną lazarski.pl
oraz uzyskania dostępu do bezpłatnej sieci WiFi na terenie
Uczelni. Zgłoś się do centrum informatycznego, a następnie
konfiguruj konto pocztowe, postępując według instrukcji
znajdujących się na stronie www.lazarski.pl
w zakładce Dla Studenta / Poczta Studencka
Centrum Informatyczne
pokój 121, sektor C, I piętro

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia do banku, faktury VAT
lub poszukujesz odpowiedzi na pytania związane z opłatami
za studia, skontaktuj się z Kwesturą. Dodatkowo uzyskasz tam
informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.
Kwestura - Dział Rozliczeń ze Studentami
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek, czwartek 8:00-16:00
soboty zjazdowe 10:00-14:00
pokój 203, sektor D, II piętro

e-mail: it@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54 35 492

e-mail: kwestura@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54 35 463

UBEZPIECZENIA

ZAJĘCIA SPORTOWE

Po rozpoczęciu roku akademickiego (tylko w październiku)
prowadzona jest akcja ubezpieczeniowa. Jeżeli jesteś
zainteresowany ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków (NNW), zgłoś się do Działu Administracji.
Dział Administracji
poniedziałek-piątek 8:00-16:00
pokój 31, sektor D, parter

e-mail: sport@lazarski.pl
telefon: 22 54 35 482/559

DZIAŁ ZAKWATEROWANIA
Jeśli potrzebujesz pokoju lub mieszkania do wynajęcia,
Nasz Dział Zakwaterowania pomoże Ci w znalezieniu
najbardziej korzystnego miejsca do zamieszkania w okresie
studiów. W naszej ofercie znajdują się zarówno prywatne
akademiki, mieszkania, jak i hostele. Wszystko w zależności
od Twoich potrzeb.
telefon: 22 54 35 515
e-mail: accommodation@lazarski.edu.pl
zakwaterowanie@lazarski.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
poniedziałek 9:00-11:00
wtorek 12:00-14:00
czwartek 13:00-15:00
pokój 112, sektor B/C, I piętro

e-mail: administracja@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54 35 480

pokój 208, sektor D, II piętro

W ofercie są nowoczesne treningi, m. in.: siłownia, joga, fitness,
pływanie. Informacje o zapisach na zajęcia, sekcjach sportowych,
zniżkach itp.znajdziesz na stronie www.sport.lazarski.pl.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Chcesz nauczyć się języka obcego? A może potrzebujesz
międzynarodowego certyfikatu? Naszym studentom, w ramach
obowiązkowych lektoratów, zapewniamy kompleksową naukę
jednego lub dwóch języków obcych. Ponadto prowadzimy kursy
aż z 12 języków na każdym poziomie zaawansowania i w różnym
wymiarze godzin w ramach dodatkowych kursów doszkalających.
Studium Języków Obcych
poniedziałek 10.30 – 14.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 10.30 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 10.30 – 14.00
sobota 8.00 – 15.30
e-mail: jezyki.obce@lazarski.edu.pl
telefon: 22 54 35 370

Pobierz też aplikację Lazarski app
na smartfona i korzystaj z WU mobilnie!

studenta

1 Zaloguj się do Wirtualnej Uczelni 3 Działaj w Samorządzie Studenckim
Wirtualna Uczelnia to internetowy system obsługi
studenta. Znajdziesz ją na naszej stronie internetowej
lub pod adresem: wu.lazarski.pl.

Do WU logujesz się podając w polu Użytkownik
numer albumu i w polu Hasło - ciąg znaków podany
w mailu aktywującym konto. Po pierwszym logowaniu
koniecznie zmień hasło. Na Wirtualnej Uczelni
znajdziesz: plan zajęć, informacje o programie studiów
i dyżurach wykładowców, stan konta finansowego,
indywidualny numer rachunku, wykaz ocen. Tu także
zapiszesz się na zajęcia.

Dołącz do naszej grupy na Facebooku
Koniecznie dołącz do grupy I ROK NA ŁAZARSKIM.
Zadawaj pytania, dziel się informacjami, poznawaj
ludzi. Bądź na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi
wydarzeniami na Twojej nowej uczelni.

2 Ułóż swój plan zajęć

pokój 127, sektor D, I piętro

www.lazarski.pl

niezbędnik

DOŁĄCZ DO NAS

Zapisy na zajęcia odbywają się na około miesiąc
przed rozpoczęciem semestru poprzez Wirtualną
Uczelnię. Pamiętaj, że masz możliwość ustalania
indywidualnego planu studiów w ramach oferty.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dostępnej na
WU oraz w Dziekanacie. Wybierz z kim i kiedy chcesz
mieć ćwiczenia. Możesz także zapisać się na wybrany
przedmiot fakultatywny.

Samorząd to organizacja, do której może należeć
każdy student. W Samorządzie nie tylko zadbasz
o prawa braci akademickiej, ale też nabierzesz
doświadczenia w pracy na rzecz innych i po prostu…
będziesz się dobrze bawił.

4 Zapisz się do organizacji studenckich

Studia na Łazarskim to nie tylko nauka. Możesz
poszerzać swoje zainteresowania i zapisać się do
jednego z 16 kół naukowych. Możesz także należeć
do wielu organizacji studenckich, m.in: Akademickiego
Związku Sportowego czy Erasmus Student Network.
Zachęcamy do korzystania z wymiany międzynarodowej
w ramach programu Erasmus+ i do udziału w licznych
wydarzeniach i konferencjach organizowanych na
naszej uczelni.

5 Integruj się na co dzień

Bierz aktywny udział w wydarzeniach organizowanych
dla studentów oraz przez studentów. Imprezy, wyjazdy
integracyjne, pikniki, a także konferencje i spotkania
tematyczne - o wszystkim będziesz informowany
z odpowiednim wyprzedzeniem.

PLAN KAMPUSU

SEKTOR F

SEKTOR E

Biuro Marketingu
pokój 37, parter

Kafeteria „Charlie”
parter

Biuro Rekrutacji
pokój 39, parter

Rekrutacja Zagraniczna
pokój 63a, parter

Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój 56, parter

Biblioteka / Czytelnia
I piętro
Sala Sądowa
pokój 265, II piętro
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SEKTOR D
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Administracja
pokój 31, parter

Student Help Desk
pokój 263, II piętro
Dziekanat Ekonomii i Zarządzania
III piętro

5

Dziekanat Prawa i Administracji
III piętro

Zakwaterowanie
pokój 208, II piętro

Centrum Symulacji Medycznych
parter i piętro 7

Rektorat
pokój 132, I piętro
Studium Języków Obcych
pokój 127, I piętro

Barek „Dobry Wycisk”
parter
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Bankomat
parter
Kasa
pokój 5, parter
Samorząd Studencki
pokój 100a, I piętro
Pokój dla rodzica z dzieckiem
pokój 021, poziom -1

28

Dziekanat Medyczny
pokój 307, III piętro

Barek „Eat up”
parter
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Kwestura
pokój 203, II piętro
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Wymiana Międzynarodowa
pokój 38a, parter

Punkt
Xero

Komisja Stypendialna
pokój 021, poziom -1
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SEKTOR c

SEKTOR A

Siłownia
poziom -1

Centrum Informatyczne
pokój 119, I piętro
Studencka Poradnia Prawna
pokój 130a, I piętro
Kaplica / Oratorium
poziom -1
Archiwum
pokój 08, poziom -1

Sale wykładowe

SEKTOR B/c

SEKTOR A/B

Pierwsza cyfra numeru sali oznacza piętro, na którym
sala się znajduje. Sale ponumerowane są rosnąco,
rozpoczynając od sektora A.

Studium Wychowania Fizycznego
pokój 112, I piętro

Izba Pamięci
I piętro

Parkingi

Punkt Xero
parter

Na terenie Uczelni znajdują się dwa parkingi,
jeden na dziedzińcu Uczelni i drugi – podziemny.

