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Drogie Studentki i Drodzy Studenci z Ukrainy!
Zach?camy gor?co do kontaktowania si? bezpo?rednio z Prodziekanem ds. Studenckich (dr hab. Krzysztof
Skwierczy?ski, prof. ucz - krzysztof.skwierczynski@uw.edu.pl [1]) albo za po?rednictwem naszej Instytutowej
Wicedyrektor ds. Studenckich (dr Helena Patzer h.patzer@uw.edu.pl [2]) we wszelkich przypadkach, gdy
potrzebowa? b?dziecie jakiej? formy pomocy i wsparcia.
Informujemy, ?e istnieje mo?liwo?? sk?adania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi (w
najwy?szej wysoko?ci, tj. 5500 z?) przez studentów i studentki z Ukrainy. Wnioski o:
· stypendium socjalne, które s? rozpatrywane przez koordynatora ds. stypendialnych w dziekanacie studenckim
naszego Wydzia?u. W razie w?tpliwo?ci mog? si? te? Pa?stwo kontaktowa? z Biurem ds. Pomocy Materialnej
(bpm@uw.edu.pl [3]),
· zapomog? rozpatruje Komisja ds. zapomóg: (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl [4]).

Pod poni?szym linkiem mo?na znale?? informacje o pomocy prawnej dla Studentek i Studentów z Ukrainy:
https://www.facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka/posts/5048761... [5]
Lista dost?pnych form pomocy dla studentów i naukowców z Ukrainy: https://research.kent.ac.uk/emcentraleu/ [6].
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G??boko solidaryzujemy si? z Wami i waszymi rodzinami, wszystkimi, którzy maj? powi?zania z Ukrain? i martwi?
si? o los swoich bliskich i swojego kraju. B?dziemy starali si? wesprze? Was we wszelki dostepny sposób.
Z wyrazami szacunku,
Helena Patzer (Instytut Etnologii i Antropolgii Kulturowej UW)
Krzysztof Skwierczy?ski (Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW)
***
??????? ???????? ?? ????????? ? ???????!

?? ???????????? ??? ?????????? ????????????? ?? ????-?????? ?? ???????????? ????? (???????? ???????
????????????? - krzysztof.skwierczynski@uw.edu.pl [1]) ??? ????-????????? ?????? ????????? ?? ????????????
?????? (?-? ?????? ?????? - h.patzer@uw.edu.pl [2]) ? ???? ????????, ???? ??? ???????? ???????? ??
????????? .
????????????, ?? ???????? ? ??????? ?????? ???????? ????? ?? ????????? ????????? ?? ???????? (? ?????????
???????, ????? 5500 ??????) . ?????? ??:
· ????????? ?????????, ??? ????????????? ????????????? ????????? ? ????????????? ???????? ??????
??????????. ???? ? ??? ? ?????????, ?? ????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ???????? (
bpm@uw.edu.pl [3]),
· ???????? ????????????? ????????? ? ?????? ?????? (zapogi@samorzad.uw.edu.pl [7]).
?? ??????? ??????????? ??? ?? ????? ???????, ????, ??? ???’?????? ? ???????? ?? ??????????? ????? ?????
?????? ?? ????? ??????. ?? ?????????????? ??????? ??? ??????????.
? ???????,
Helena Patzer (Instytut Etnologii i Antropolgii Kulturowej UW)
Krzysztof Skwierczy?ski (Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS UW)
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