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Registration for courses and lectures in Polonicum Centre 

Before you register for the course, proceed an online placement test, 

please. If you are beginner and you have not studied Polish at all, skip it 

to the point 1. 

You may find it on the platform: 
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/search.php?search=polonicum&lang=en 

1. Log in at http://rejestracja.usos.uw.edu.pl, please, change language 

for English in the top right-hand corner. 

2. Choose „ REGISTRATIONS”  

3. Find on the list below „ Polonicum - lektoraty języka polskiego”. If 

you are beginner choose A1 level. 

4. Choose the number of the group and click on the green „cart” in the 

top left-hand corner. 

5. Registration started on November 25th at 12.00 a.m. 

6. The courses start on February 17th 

7. To register for lectures at Polonicum choose “Polonicum - wykłady”. 

8. The registration lasts till 9:00 a.m. February 24th. Till this date you 

can change your Polish language group by signing out and signing up 

to the new group. You can do the same with lectures. 

Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w Polonicum 

Przed zarejestrowaniem się na kurs z języka polskiego należy wykonać test 

poziomujący online. Jeśli jesteś osobą początkującą, przejdź do punktu 1.  

Test online dostępny jest na platformie: 
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/search.php?search=polonicum&lang=en 
 

1. Zaloguj się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. 

2. Wybierz hasło REJESTRACJE. 

3. Znajdź na liście poniżej „ Polonicum - lektoraty języka polskiego”. 

Jeśli jesteś osobą początkującą, wybierz poziom A1. 

4. Wybierz numer grupy i kliknij na ikonę „koszyk” w górnym lewym 

rogu. 

5. Rejestracja rozpoczęła się 25 listopada o godzinie 12:00. 

6. Lektoraty rozpoczynają się 17 lutego. 

7. Aby zarejestrować się na wykłady w Polonicum, wybierz hasło 

„Polonicum - wykłady” 

8. Rejestracja trwa do 24 lutego do godziny 9:00, w tym czasie można 

zmieniać grupy lektoratowe oraz wykłady poprzez rejestrowanie się 

i wyrejestrowywanie się. 
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