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Kim jeste my?
Samorząd Studencki powstał po to, aby zrzeszać aktywnych,
chętnych do działania studentów, którzy pomagają uczynić
studiowanie łatwiejszym, wygodniejszym i przyjemniejszym. Od
kilku lat jesteśmy jednym z najbardziej efektywnych i cenionych
samorządów jednostkowych na całym UW. Obecnie w wielu
różnych sekcjach i komisjach działa około 30 osób.
Działamy dla wszystkich studentów i studentek - naszym
najważniejszym celem jest to, by wszyscy czuli się dobrze na
Wydziale. Dbamy o to, by studenci na bieżąco uzyskiwali
odpowiedzi na trudne pytania, tworzymy poradniki i samouczki,
mamy też wgląd i wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie
naszego Wydziału.
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STUDENTÓW

udą zro ma S

RADA

Nasze Social Media
Facebook: Samorząd Studentów
Wydziału Psychologii UW
Instagram: @rsswpsychuw

Adres e-mail
rsswpsychuw@gmail.com

Dyżury Meet Google
Tutaj możecie nas znaleźć "na żywo",
jeśli będziecie chcieli przedyskutować
sprawy studenckie.

W trakcie roku akademickiego pełnimy bardzo ważną rolę w życiu Wydziału, wspierając
pojawiające się inicjatywy oraz samodzielnie organizując wydarzenia o charakterze
naukowym. Prowadzimy również współpracę z kołami naukowymi, wspólnie tworząc
ciekawe projekty.
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Hej, mam na imię Karolina, ale
wszyscy znajomi mówią do mnie Karo
lub Iso. Jestem na czwartym roku i w
samorządzie działam prawie od
samego początku studiów.
Karolina Isalska
Link do Meet Google
E-mail: k.isalska@samorzad.uw.edu.pl

W tym roku po raz drugi pełnię funkcję przewodniczącej, co w
wielkim skrócie oznacza, że dbam
o Samorząd i jego
funkcjonowanie. Trudno powiedzieć czym dokładnie się zajmuję,
ponieważ funkcja Przewo jest dość interdyscyplinarna. Część z Was
kojarzy mnie pewnie z Facebooka, gdzie odpowiadam na pytania
dotyczące dydaktyki, przekazuję studentom informacje od Władz
Wydziału, reprezentuję studentów w wielu różnych radach,
pomagam przy organizacji samorządowych wydarzeń, służę radą
młodszym osobom, prowadzę szkolenia i spotkania, dbam o budżet,
składam wnioski finansowe i wiele więcej ;) ...
W Samorządzie poznałam wielu wspaniałych ludzi, nauczyłam się
także jak planować i organizować wydarzenia. Gdybym miała
powiedzieć jakim jedzeniem jestem, to zdecydowanie byłby to
majonez. Na google meecie znajdziecie mnie w poniedziałki na
długiej przerwie (15:15 - 16:00), pozostaję jednak do Waszej
dyspozycji w innych godzinach i dniach - wystarczy umówić się ze
mną mailowo lub na Facebooku.a

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Karolina Isalska
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RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Sonia Grzywacz
Hej! Mam na imię Sonia (ale jeśli czujecie, że chcielibyście
moje imię jakkolwiek skracać, to do tego odpowiednie będzie
Nia), w samorządzie odpowiadam za promocję, social media
i organizowanie wydarzeń, jestem też wiceprzewodniczącą.
Więc to ja najczęściej (ale oczywiście nie zawsze, działa nas w
Samorządzie mnóstwo!) piszę dla Was posty i robię grafiki,
opiekuje się Facebookiem i Instagramem. Reprezentuję też
studentów w wielu radach.
Pracuje w kawiarni, ale nigdy nie dopijam
kawy. Kocham golfy i odkładanie
wszystkiego na później. Uwielbiam pisać i
mam chyba całkiem lekkie pióro, interesują
mnie biologiczne uwarunkowania płci i
jakie umiejętności czy też cechy
osobowości mogą determinować.
Sonia Grzywacz
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Link do Meet Google
E-mail: s.grzywacz@samorzad.uw.edu.pl

Jeśli macie pomysł na webinar, chcecie zorganizować coś w
formie online na naszym wydziale, chcecie dopytać o
wydarzenia, czy też potrzebujecie po prostu pomocy w
napisaniu czegoś (podania, maila, listu do przyjaciela), albo
nie możecie zgrać się czasowo z Iso - od tego macie mnie :)
Jestem dostępna dla Was na Google Meet we wtorki od 15:15
do 16:00 i w czwartki od 15:15 do 17:45 po wcześniejszym
umówieniu mailowo lub przez facebooka, ale jeśli te terminy
wam nie odpowiadają, to możemy się znaleźć inny ;)

Cześć wszystkim! Nazywam się Przemek i w tym roku
będę kierował sekcją dydaktyczną. Zajmujemy się
pomocą studentom w codziennym wydziałowym życiuod problemów z USOSem, przez niejasności w
kwestiach regulaminu, do pośredniczenia w dialogu z
wykładowcami. Staramy się uświadamiać studentów o
ich prawach, oraz pilnujemy by były wobec nich
sprawiedliwie przestrzegane.
Jeżeli mielibyście jakieś pytania, szczególnie te
związane z problemami dot. dydaktyki, zapraszam
Was do kontaktu przez mail, lub do rozmowy na
google meets w godz. 12.00-13.45 w poniedziałki po
wcześniejszym umówieniu spotkania. Życzę nam
udanej współpracy i do zobaczenia!

Interesuję się gotowaniem, muzyką
rockową, ekonomią, oraz oczywiście
psychologią (z którą wiążę swoją
przyszłość, gdyż w przyszłości marzy mi
się praca psychoterapeuty).

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przemek Żebrowski

Przemek Żebrowski
Link do Meet Google
E- mail: p.zebrowski7@student.uw.edu.pl
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RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Ola Mikołajczyk

Muzyka, malarstwo i poezja- bez tych
trzech rzeczy ciężko mi sobie wyobrazić
moje życie. Pisze słowa do szuflady,
uwielbiam podróże małe i duże, w wolnych
chwilach spotkacie mnie w antykwariacie,
małym kinie czy Filharmonii.
Aleksandra Mikołajczyk
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Link do Meet Google
E-mail: az.mikolajczy2@student.uw.edu.pl

Cześć! Nazywam się Aleksandra Mikołajczyk, mówią na
mnie Ola Miko. W samorządzie udzielam się od
początku studiów- to właśnie w nim poznałam
świetnych ludzi i zyskałam cenne doświadczenie.
Miałam okazję zaangażować się w inicjatywy studenckie
w Komisjach Wydziałowych oraz Ogólnoakademickich.
Obecnie zajmuje się Kołami Naukowymi na Wydziale
Psychologii oraz należę do Parlamentu Studentów UW.
Jeżeli zastanawiacie się jak założyć lub reaktywować
Koło Naukowe, macie pytania co do nich, chcecie
zaangażować się w szeroko pojęte inicjatywy naukowe
na naszym Wydziale- piszcie śmiało! Możecie się ze mną
kontaktować przez Facebooka/maila lub umówić na
Google Meetsa (jestem dostępna w poniedziałki w godz.
16-17.30 po wcześniejszym umówieniu).

Cześć, nazywam się Hubert! W tym roku zajmę się
współpracą zewnętrzną. To ta sekcja odpowiada za
pozyskiwanie sponsorów na wszelkiej maści eventy
oraz ogólną komunikację z różnymi ośrodkami
zewnętrznymi. Dodatkowo w tym roku pragnę
rozszerzyć tę działalność na więcej współprac stałych i
akcji charytatywnych.
Na psychologię przeniosłem się z politechniki, okazało
się to strzałem w dziesiątkę, świetni ludzie oraz
niezwykle interesujący przedmiot spowodował, że
zapuściłem tu korzenie. W razie wszelkich pytań czy
chęci pogadania służę pomocą. Na meecie przesiaduję
w środy od 17:45-19:30 ale polecam się wcześniej
umówić gdyż nigdy nie wiadomo czy coś mi nie
wypadnie.

Bardzo cenię sobie miłe spędzanie czasu w
gronie znajomych. Lubię poznawać nowe
rzeczy i nowe kultury, mam wrażenie, że
mógłbym podróżować całe życie. Interesuję
się miksologią oraz herpetologią.

RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Hubert Matuszewski

Hubert Matuszewski
Link do Meet Google
E- mail: h.matuszewski@student.uw.edu.pl
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Nasze

inicjatywy

Co roku organizujemy kilka dużych projektów, które są naszymi wizytówkami wśród studentów
UW. Poniżej wymieniliśmy największe z nich:
Psychonalia
Funpage Psychonaliów

Tydzień Karier i Dni
Kół Naukowych

Warsaw Goes
International
Funpage WGI

Świąteczna Aukcja
Charytatywna

Psychozerówka i
PsychointeGRAcja
Funpage Psychozerówki

10

instagram rady studentów

Na naszym instagramie prowadzimy cotygodniowe akcje, które pozwalają nie tylko pomóc studentom w codziennych
sprawach dydaktycznych, ale także umożliwiają poznawać lepiej wydział i jego historię, oraz zrelaskować się odrobinę.

Instagram: @rsswpsychuw
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Rady

w których jesteśmy
Rada

Członkowie

Członkowie

Członkowie

Samorządu

Rady

Rady

Parlamentu

Studentów

Wydziału

Dydaktycznej

Studenótw

Karolina Isalska
Sonia Grzywacz
Cyprian Noiński-Witaszek
Magdalena Michałowska
Bogumiła Jamiołkowska

Karolina Isalska
Natalia Tkacz
Przemek Żebrowski
Sonia Grzywacz
Marzena Igras
Sandra Materska

Sonia Grzywacz
Hubert Matuszewski
Ola Mikołajczyk

Karolina Isalska
(przewodnicząca)
Sonia Grzywacz
(wiceprzewodnicząca)
Przemek Żebrowski
Hubert Matuszewski
Ola Mikołajczyk
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Cognitive Science
Członek komisji ds. CS - Konrad Zieli ski

Komisje do spraw
poszczeg lnych
kierunk w studi w

Konrad Zieliński

konrad.zielinski@student.uw.edu.pl

Stosowana Psychologia Zwierząt
Członkowie komisji ds. SPZ - Marzena
Igras, Cyprian Noi ski - Witaszek
Marzena Igras
m.igras@student.uw.edu.pl

Do tych studentów możecie
zwracać się jeśli chcecie
załatwić sprawy związane z
waszym kierunkiem.

Cyprian Noiński-Witaszek
c.noinski-wita@student.uw.edu.pl

Warsaw International Studies in
Psychology | WISP
Członkini komisji ds. WISP - Sandra
Materska
Sandra Materska

konrad.zielinski01@gmail.com

Psychologia
Przewodnicząca RSSu - Karolina Isalska
Karolina Isalska

k.isalska@samorzad.uw.edu.pl

13

