
 

Informacja dla studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki 

 

Szkolenia obowiązkowe dla studentów 1. semestru I stopnia (rozpoczynających kształcenie na PK od 01-10-2022 roku) 
oraz podpisywanie ślubowań/odbiór legitymacji/donoszenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych 

Kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały 

Rodzaj szkolenia Termin Godzina Miejsce Uwagi 

Szkolenie biblioteczne 05 października 2022 09:00 - 09:45 

Czytelnia główna, w 
budynku głównym 

Biblioteki PK przy ul. 
Warszawskiej 24   

Szkolenie BHP 05 października 2022 10:30 - 12:00 
ul. Podchorążych 1, I 

piętro, sala F101   

Podpisywanie ślubowań/odbiór 
legitymacji/donoszenie oryginałów 

dokumentów rekrutacyjnych 
05 października 2022 od 12:15 

Dziekanat WIMiF, 
przy ul. 

Podchorążych 1, I 
piętro, pokój F104   

Szkolenie świadomościowe 

    

Platforma ZOOM 
Szczegóły w 
późniejszym 

terminie 

Szkolenie z praw i obowiązków 

      

Szczegóły w 
późniejszym 

terminie 

Kierunek: Inżynieria materiałowa 

Rodzaj szkolenia Termin Godzina Miejsce Uwagi 

Szkolenie biblioteczne 05 października 2022 09:45 - 10:30 

Czytelnia główna, w 
budynku głównym 

Biblioteki PK przy ul. 
Warszawskiej 24   

Podpisywanie ślubowań/odbiór 
legitymacji/donoszenie oryginałów 

dokumentów rekrutacyjnych 
05 października 2022 11:15 - 12:45 

Dziekanat WIMiF, 
przy ul. 

Podchorążych 1, I 
piętro, pokój F104   

Szkolenie BHP 05 października 2022 13:00 - 14:30 
ul. Podchorążych 1, I 

piętro, sala F101 
  

Szkolenie świadomościowe 

    

Platforma ZOOM 
Szczegóły w 
późniejszym 

terminie 

Szkolenie z praw i obowiązków 

      

Szczegóły w 
późniejszym 

terminie 

 

Uwaga! 

Szkolenia dla studentów rozpoczynajacych kształcenie są obowiązkowe !!! 

 

 



 

Uwaga! 

W dniu 5 października 2022 roku - studenci 1. semestru I stopnia są zobowiązani do przedłożenia oryginałów 

dokumentów rekrutacyjnych (wgranych wcześniej na etapie rekrutacji): 

- Wniosek o wpis na listę studentów, 

- Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenie-MPK, 

- Potwierdzenie opłaty za legitymację, 

- Dowód osobisty (do wglądu), 

- Świadectwo maturalne (do wglądu), 

- Zaświadczenie lekarskie (dotyczy jedynie kierunku: Nanotechnologie i nanomateriały).  

W przypadku braku możliwości dostarczenia p/w zaświadczenia – dziekanat WIMiF prosi o kontakt: 

karolina.widomska@pk.edu.pl. 

----------------------------------------- 

Dziekanat WIMiF ponadto przypomina o uregulowaniu należności związanej z wyrobieniem legitymacji studenckiej w 

wysokości 22 zł (na swoje konto indywidulane, wygenerowane na etapie rekrutacji).   

----------------------------------------- 

Uwaga! 

Uprzejmie informujemy o konieczności aktywacji konta w aplikacji MS Teams na platformie Microsoft 365 przez 

nowoprzyjętych studentów (https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/). 

----------------------------------------- 

W razie pytań/wątpliwości – dziekanat uprzejmie prosi o kontakt: 

mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl 

mgr Ewelina Wojtyla: ewelina.wojtyla@pk.edu.pl 

mgr Sylwia Wojtkiewicz: sylwia.wojtkiewicz@pk.edu.pl 

dr inż. Marek Nykiel: marek.nykiel@pk.edu.pl (Prodziekan ds. studenckich) 


