
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI DOKTORANCKIEJ
W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE

Droga Doktorantko! Drogi Doktorancie!

Przestrzeń, z której korzystasz powstała staraniem Zarządu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego i dzięki uprzejmości Rektora. Poniżej jest kilka zasad, które
ułatwi przyjemne korzystanie z tego miejsca.

1. Przestrzeń służy do prowadzenia pracy naukowej przez doktorantki i doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Przestrzeń jest czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
3. Wejście do przestrzeni następuje na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji

doktoranta.
4. Na zasadzie wyjątku w przestrzeni mogą przebywać osoby nieposiadające statusu

doktoranta, które uczestniczą w badaniach prowadzonych przez doktorantów (np. w
formie wywiadu).

5. Szanuj wyposażenie przestrzeni oraz zachowuj w niej porządek. Po zakończeniu
korzystania odstaw rzeczy na swoje miejsce. Jeśli korzystałeś ze sprzętów
kuchennych - umyj je. Nie odłączaj żadnych urządzeń od prądu lub innej sieci.

6. Uszanuj ciszę. Rozmowy telefoniczne lub przez inne komunikatory można prowadzić
wyłącznie w pokoju do spotkań za zamkniętymi drzwiami.

7. Pokój do pracy grupowej dostępny jest po rezerwacji dokonanej w Biurze Samorządu
Doktorantów (doktoranci@samorzad.uw.edu.pl). Rezerwacji należy dokonać w
tygodniu poprzedzającym planowany termin skorzystania z pokoju. Jednorazowo
jedna osoba może zarezerwować pokój na maksymalnie dwie godziny. Zasady
rezerwacji i dostępne terminy znajdziesz na stronie www.doktoranci.uw.edu.pl w
zakładce przestrzeń.

8. Szafki kodowe służą do przechowywania rzeczy w czasie pracy w przestrzeni.
Prosimy nie zajmować szafek poza czasem spędzanym w przestrzeni. Będą one
otwierane w każdym tygodniu, w pierwszym dniu roboczym, przed godziną 12.00, a
pozostawione tam rzeczy mogą zostać przekazane do Biura Samorządu
Doktorantów lub Biura Rzeczy Znalezionych m.st. Warszawy.

9. Dbajmy o siebie nawzajem. Pozostawione bez opieki przedmioty przekaż ochronie
BUW lub do Biura Samorządu Doktorantów.

10. Wszyscy jesteśmy tu gospodarzami - jeśli zmywarka się wypełni - wstaw ją, jeśli
mycie naczyń się zakończy - odstaw je do szafki.

11. Naruszenie powyższych zasad, jak i innych przepisów obowiązujących na
Uniwersytecie, będzie skutkowało pozbawieniem dostępu do przestrzeni. Ponadto,
za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego korzystania z przedmiotów znajdujących
się w Przestrzeni użytkownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności
cywilnej.

Pamiętaj! Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to miejsce. Jeśli widzisz jakieś niepokojące
zachowania lub coś nie działa tak, jak powinno - daj znać Biuru Samorządu Doktorantów
(tel. 22 55 20 189, e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl).

Miłego korzystania!

http://www.doktoranci.uw.edu.pl

