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Szanowni Panstwo,

Pmg1liemy Panstwa poinfomowac, i2 zgodnie z uchwal4 Senatu politechniki

Warszawskiej, w roku akademickih 20l0l2}l1 ptzemaezolo 56 be4*atnych miejsc na
studiach stacjonarnych I sl,opnia (inzynierskie i licencjackie) prowadzonych w jQz. polskim
dla cudzoziemc6w. Wszyscy kandy&ci majq obowiEzek przystqpienia do egz€ldnu
wstQpnego.

Zwraoam siE z uprzejma proibqo pomoc w dystrybucji po&)zszych informacji \rs6d
wszystkich zaintercsowany na obszarze parlstwa dzialania.

EgzamiD wstQlrny odbedzie sie w dniu 2.07.2010 r. i mozna trqdzie go zdawaC w
Warszawie w PoUtechnicc Warszawskiej lub w Kijowie w politechnice Kijowskiej, Egzaminy
z matematyki oraz f\zykt atbo chemii (do ryboru) bqd4 trwaly po 150 minut. W}liki
egzamin6w i decyzje o przyjqciu na shrdia bqd4 znane w dniu 15.07.2010. Komisje
Rekrutacyjrc mog4 ustaliC minimalne wymagania wyrik6w egzaminu i nie wykorzysla6
ofcrowanych miejsc. szczeg6iy do1. egzarlinu oraz mozliwosci studi6w na politechnice

Warszawskiej mo2rtv znaleii na stlonie: www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla_

cudzoziemcodBezplatqFstudia-w-jczyku-polskim-dla-cudzoziemcow

Kandydaci zainteresowani studiami powinni wlpehrii zgloszenie i przeslac je na adres
e-mailowy: sludents@cwm.pwedu.pl lub zlo2yi je w Biurze Studentow Migdzlnarodolvych
PW - Plac Politechniki 1 p. I 19, w tenninie do dnia 21.06.2010, jesli chc4 zdawai egzamin w



Kijowic, lub do 5.07.2010, jesli bQd{ zdawae egzamin w Warszawie. W zgloszeniu latezy
wskazac wybrane miejsce zdawnia egzaminu.
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W zai1czeniu przesylamy panstwu:

- tabele z wykazem oferowanych bezplatnych miejsc na studiac\
- wz6r formtlaxzazglosze 4
- zakles eg?aBinu i ptzykladowe zad"nia;

- wykaz dokument6w wymaganych od os6b przyjetych na studia.

Z powaiwliem,


