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Drodzy Studenci,
cieszę się, że wraz z rozpoczynającym się rokiem 

akademickim 2011/2012 mam zaszczyt powitać Was 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

Rozpoczynacie naukę w największej uczelni na Po-
morzu, jednej z czołowych uczelni publicznych w kraju,
o czym świadczą nie tylko wyniki rankingów, ale także
osiągnięcia naukowe. Studiowanie na Uniwersytecie
Gdańskim to nie tylko nauka. Na naszej uczelni
będziecie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
uczestnicząc w pracach studenckich kół naukowych.
Studenci, którzy pragną rozwijać też ducha sportowej
rywalizacji, mogą działać w Klubie Uczelnianym AZS
UG. Nasza Alma Mater to także świetna trampolina do
kariery zawodowej: tu studia kończyło wiele osób pias-
tujących dziś wysokie stanowiska w kraju oraz – dzięki
stażom, wymianie studenckiej i naukowej – także za
granicą. 

Studiując na Uniwersytecie Gdańskim, będziecie mieli
okazję korzystać z jednych z najnowocześniejszych bu-
dynków wchodzących w skład Bałtyckiego Kampusu
Uniwersytetu Gdańskiego. Z myślą o Was realizujemy
konsekwentnie plan rozbudowy Kampusu – powstają
budynki Wydziału Biologii, Wydziału Chemii oraz 
Informatyki. Dnia 30 września br. wmurowaliśmy akt
erekcyjny pod budowę gmachu neofilologii. Na te cele
zdobywamy środki z Unii Europejskiej oraz Minis-
terstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Uniwersytet to jednak przede wszystkim ludzie. Znaj-
dziecie tu nauczycieli akademickich i wychowawców,
którzy dobrze przygotują Was do wybranego zawodu 
i trudnych wyzwań, przed którymi być może staniecie
w przyszłości. 

Okres studiów to także czas zawierania przyjaźni, 
kształtowania przyszłości i ostatecznego przejścia z okresu
młodzieńczego w dorosłość. Drodzy studenci, życzę Wam,
żeby Uniwersytet Gdański był uczelnią, na której uda się
Wam zrealizować najśmielsze plany i marzenia.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Bernard Lammek



NasZa alma mateR
Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 r. Powstał z połą-
czenia Wyższej szkoły ekonomicznej w sopocie i Wyższej szkoły Peda-
gogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe 
studium Nauczycielskie. Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą
uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach 
studiują prawie trzydzieści trzy tysiące studentów, doktorantów oraz
słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc siedmiu-
set pracowników naukowych. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie
na ponad czterdziestu kierunkach studiów w zakresie niemal dwustu
specjalności. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów, 
a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. 
Najnowsze kierunki na UG to m.in. fizyka medyczna, niemcoznawstwo,
etnologia, krajoznawstwo i turystyka historyczna, lingwistyka stoso-
wana, pedagogika specjalna, praca socjalna, wiedza o teatrze, religio-
znawstwo, bioinformatyka, agrochemia, neurobiologia, gospodarka
przestrzenna, geologia, amerykanistyka, międzynarodowe stosunki 
gospodarcze. Uniwersytet Gdański proponuje także studiowanie na 
kierunkach unikatowych, takich jak oceanografia, logopedia (prowa-
dzona wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem medycznym) czy neurobio-
logia, oraz studia w języku angielskim, jak np. International Business czy
Niestacjonarne studia Doktoranckie w języku angielskim z ekonomii.

Regulamin studiów
Każdy student powinien zapoznać się z regulaminem studiów, który określa zarówno prawa, jak 
i obowiązki studenta. Znajomość regulaminu z pewnością ułatwia studiowanie i chroni przed różnego
rodzaju przykrymi niespodziankami. 
Regulamin studiów dostępny jest pod adresem 
http://www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/1601/files/zal1_z59r09.pdf

Drodzy Studenci,
witając Was w Uniwersytecie Gdańskim, oddajemy w Wasze ręce niniejszy informator. Mamy nadzieję,
że informacje w nim zawarte pomogą Wam odnaleźć się w nowych warunkach i zachęcą Was 
do rozwijania swoich zainteresowań na naszej uczelni.
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BuDYNeK ReKtoRatu uNIWeRsYtetu GDaŃsKIeGo, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa
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WyDZIał FIlOlOGIcZNy
Na Wydziale Filologicznym studia I i II stopnia obejmują sześć kierunków: filologię, filologię polska, 
kulturoznawstwo, logopedię, wiedzę o teatrze oraz makrokierunek rosjoznawstwo (prowadzony 
wspólnie z Wydziałem Historycznym). Na kierunku filologia wyróżniono dziesięć specjalności:
amerykanistykę, filologię angielską, germańską, klasyczną, klasyczną z cywilizacją śródziemnomorską, 
romańską, rosyjską, lingwistykę stosowaną oraz skandynawistykę i slawistykę.

Dziekan
prof. ug, dr hab. andrzej ceynowa

Prodziekan ds. studenckich 
(studia stacjonarne)
dr urszula patocka-sigłowy
przyjmuje w poniedziałki i czwartki 
w godz. 8.30-10.00
e-mail: upatocka@ug.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia 
(studia niestacjonarne i eksternistyczne,
Erasmus i Most)
dr hab. monika rzeczycka 
przyjmuje w czwartki w godz. 15.00–17.00 
i piątki w godz. 13.15–14.15.
e-mail: rzeczycka@ug.edu.pl 

Prodziekan ds. nauki (studia III stopnia)
prof. ug, dr hab. stanisław rosiek przyjmuje 
doktorantów  w środy w godz. 14.00–15.00
i czwartki w godz. 12.30–13.30. 

Prodziekani przyjmują w pok. 2.25, 
tel. 58 523 21 66

ul. wita stwosza 55, gdańsk-oliwa 
pok. 2.57 i 2.57a (i piętro), 
dziekanat do spraw socjalnych – 4.9 (iii piętro) 

Godziny przyjmowania studentów:
poniedziałki, wtorki, piątki: 10.00–13.00, 
czwartki: 12.00–16.30

Dziekanat do spraw socjalnych 
(podania o stypendium i miejsce w domu 
studenckim): poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki: 10.00–13.00

www.fil.ug.edu.pl – strona Wydziału Filologicznego, plany 
zajęć znajdują się w zakładkach poszczególnych instytutów 
i katedr

http://www.fil.ug.edu.pl/pl/studentow/ – wszystkie ważne
informacje: zasady rozliczania sesji, wzory podań, informacje 
o kołach naukowych

http://www.fil.ug.edu.pl/pl/stypendia_i_akademiki/ – 
informacje o terminach składania podań

GŁÓWNY BuDYNeK WYDzIaŁu fIloloGICzNeGo I WYDzIaŁu hIstoRYCzNeGo uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa



http://www.historia.ug.edu.pl – strona Wydziału Historycznego, plany zajęć na stronie przy właściwych instytutach

http://www.historia.ug.edu.pl/pl/studentow/ – informacje o sprawach socjalnych (m.in. stypendiach)
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WyDZIał HIstORycZNy
Wydział Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii i prowadzi badania naukowe w trzech 
dyscyplinach: historii, archeologii oraz nauce o sztuce. Wydział kształci studentów na studiach
I stopnia (kierunki: historia, historia sztuki, archeologia, etnologia, religioznawstwo, krajoznawstwo
i turystyka historyczna), II stopnia (kierunki: historia, historia sztuki, archeologia), III stopnia
(doktoranckie) oraz studiach podyplomowych. Promocja na stopień doktora obecnie jest 
możliwa jedynie w zakresie historii. 

Dziekan
prof. dr hab. zbigniew opacki

Prodziekan ds. kształcenia i studentów
dr magdalena nowak
przyjmuje we wtorki i czwartki 
w godz. 9.00–11.00 w pok. 2.30
tel./fax 58 523 20 39, 
e-mail: hisman@univ.gda.pl

Prodziekan ds. nauki
prof. ug, dr hab. andrzej kowalski

ul. wita stwosza 55, gdańsk-oliwa 
– pokój 2.28 – obsługa studentów kierunków:

archeologia, historia, historia sztuki, etnologia,
krajoznawstwo i turystyka historyczna, 
religioznawstwo – studia stacjonarne 
i niestacjonarne

Godziny przyjmowania studentów:
wtorki, środy, czwartki i piątki 10.00–13.00
soboty – dni zjazdów 8.00–12.00
tel./fax 58 523 29 56

– pokój 2.56 – sprawy socjalne studentów 
oraz obsługa słuchaczy sdH 

Godziny przyjmowania studentów:
wtorki, środy, czwartki, piątki 10.00–13.00
tel./fax 58 523 22 97

Dom oPatÓW PelPlIŃsKICh – sIeDzIBa INstYtutu hIstoRII sztuKI uG, fot. maŁGoRzata omIlaNoWsKa



http://ekonom.ug.edu.pl/ – strona Wydziału ekonomicznego

http://ekonom.ug.edu.pl/student/ – informacje dla studentów (plany zajęć, programy studiów, wzory podań itp.)
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WyDZIał eKONOmIcZNy
Wydział ekonomiczny kształci studentów na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodar-
cze w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia oraz w trybie wieczorowym na stu-
diach I stopnia. Zajęcia dla studentów studiów wieczorowych przez trzy pierwsze semestry odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Po ukończeniu trzeciego semestru studenci
dokonują wyboru pomiędzy kontynuacją studiów w trybie stacjonarnym (dziennym) lub w trybie 
niestacjonarnym (zaocznym). W wypadku kontynuacji studiów w trybie stacjonarnym uczelnia nie będzie
pobierać opłat od studenta, jeżeli będą to jego studia na pierwszym kierunku w formie stacjonarnej.

na kierunku ekonomia: biznes elektroniczny, diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przed-
siębiorstw, gospodarowanie zasobami ludzkimi, innowacyjność w gospodarce, polityka gospodarcza 
i strategia przedsiębiorczości, teoria przedsiębiorstw, ekonomika transportu i logistyki oraz european 
economic and Finance (specjalność w języku angielskim);
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze: europejski wymiar przedsiębiorczości, 
finanse międzynarodowe i bankowość, handel zagraniczny, marketing międzynarodowy, międzynarodowa
ekonomia menedżerska, międzynarodowe strategie marketingowe, międzynarodowy transport 
i handel morski, turystyka międzynarodowa oraz International Business (specjalność w języku angielskim).

Nasi studenci korzystają z bogatej oferty przedmiotów do wyboru prowadzonych w językach obcych, za-
jęć w jedynym w Polsce laboratorium thomson Reuters oraz dealing roomie, możliwości nauki dwóch
języków obcych, pozwalającej uzyskać certyfikat B2 esOKJ oraz możliwości studiowania na jednej 
z kilkudziesięciu uczelni zagranicznych w ramach programu llP erasmus. 

Dziekan
prof. ug, dr hab. krzysztof dobrowolski

Prodziekan ds. kształcenia
prof. ug, dr hab. monika Bąk 

Prodziekan ds. studenckich
prof. ug, dr hab. krystyna Żołądkiewicz

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych 
dr wojciech Bizon

ul. armii krajowej 119/121, sopot

Godziny przyjmowania studentów: 

– studia stacjonarne: 
poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.00–13.30

– studia niestacjonarne i wieczorowe: 
wtorek, środa: 11.00–14.00, 
czwartek: 14.00–17.30, 
soboty zjazdowe: 7.45–13.30

BuDYNeK WYDzIaŁu eKoNomICzNeGo uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa
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www.biology.ug.gda.pl – strona Wydziału Biologii
http://www.biology.ug.edu.pl/info/studenci/plany-
zajec.html – plany zajęć
http://www.biology.ug.gda.pl/info/studenci/so-
cjalne.html – sprawy socjalne
http://www.biology.ug.edu.pl/pliki/prezentacja_w
ydz.pdf – prezentacja Wydziału

WyDZIał BIOlOGII

KIeRUNKI:
biologia – studia stacjonarne i niestacjonarne (I, II, III stopnia)
ochrona środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne,
specjalność biologiczno-ekologiczna (I, II stopnia)

maKROKIeRUNKI:
przyroda – studia stacjonarne (I stopnia)
bioinformatyka – studia stacjonarne (I stopnia)

Dziekan
prof. dr hab. dariusz szlachetko

Prodziekan ds. studiów pierwszego stopnia
dr Beata michno 
przyjmuje w pok. 42a przy ul. kładki 24
tel. 58 523 64 42, e-mail: biobm@ug.gda.pl

Prodziekan ds. studiów drugiego stopnia
prof. ug, dr hab. anna Herman-antosiewicz 
przyjmuje w pok. 42a przy ul. kładki 24
tel. 58 523 64 42, 
e-mail: wuzel@biotech.ug.gda.pl

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. ug, dr hab. marek ziętara 

ul. kładki 24, gdańsk

e-mail: dziekanat@biologia.ug.edu.pl 

Biologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
(dziekanat pokój 46):
i stopnia – mgr zofia pękała
ii stopnia – mgr monika miszkowicz
tel. 58 523 64 43

Przyroda – studia stacjonarne, sprawy socjalne
(dziekanat pokój 45):
jadwiga olszewska
tel. 58 523 64 01

NoWY BuDYNeK WYDzIaŁu BIoloGII uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa



http://www.chem.ug.edu.pl/ – strona Wydziału
chemii

http://www.chem.ug.edu.pl/informacje/dla_
studentow/2011-2012/ – informacje 
dla studentów (plany zajęć, sprawy socjalne itp.)

http://www.biotech.ug.edu.pl/ – strona międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

http://www.biotech.ug.edu.pl/index.php?mmenu=10104 –  informacje dla studentów (programy studiów, sprawy socjalne itp.)
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WyDZIał cHemII

KIeRUNKI:
chemia – studia stacjonarne I i II stopnia
międzywydziałowy kierunek ochrona środowiska –
studia stacjonarne I stopnia
unikatowy międzyuczelniany kierunek agrochemia –
studia stacjonarne I stopnia
Po ukończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość kon-
tynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Dziekan
prof. dr hab. andrzej wiśniewski

Prodziekan ds. kształcenia i studentów
prof. ug, dr hab. inż marek kwiatkowski

Prodziekan ds. organizacji, rozwoju  
i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. piotr stepnowski

Prodziekan ds. nauki
prof. ug, dr hab. piotr mucha

ul. sobieskiego 18/19, gdańsk-wrzeszcz

Dyżur dziekanatu ds. studenckich (pokój 123): 

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
w godz. 10.00–13.00

tel. 58 523 53 68, 
e-mail: dziekan2@chem.univ.gda.pl 

mIęDZyUcZelNIaNy WyDZIał 
BIOtecHNOlOGII UG i GUmed
międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (mWB) jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego 
i Gdańskiego Uniwersytetu medycznego. Funkcjonuje od 1993 r. Na mWB prowadzone są badania
naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki
molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska. Wydział jest jednym z najlepszych wydziałów
nauk biologicznych w kraju. W rankingu ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego znajduje się 
w najwyższej, pierwszej kategorii.

Dziekan
prof. dr hab. ewa łojkowska

Prodziekani
prof. dr hab. igor konieczny
prof. dr hab. andrzej c. składanowski

ul. kładki 24, gdańsk
tel. 58 523 63 20, 58 523 63 21, fax 58 523 64 30
e-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl 

Godziny przyjęć dziekanatu dla studentów:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
w godz. 11.00-14.00



www.oig.ug.edu.pl – strona Wydziału Oceanografii i Geografii
http://www.oig.ug.edu.pl/pl/dziekanat/ – dyżury dziekanatu
http://www.oig.ug.edu.pl/pl/informacje_dla studentow/ – 
informacje dla studentów (plany zajęć, sprawy socjalne itp.)
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WyDZIał OceaNOGRaFII I GeOGRaFII

stUDIa stacJONaRNe:
geografia (I i II stopnia)
geologia (I stopnia)
gospodarka przestrzenna (I i II stopnia)
oceanografia (I i II stopnia)
ochrona środowiska (II stopnia)

stUDIa NIestacJONaRNe:
geografia (I i II stopnia)
gospodarka przestrzenna (I stopnia)
ochrona środowiska (II stopnia)

Dziekan
prof. ug, dr hab. adam krężel

Prodziekan ds. studenckich
prof. ug, dr hab. waldemar surosz

Prodziekan ds. kształcenia
prof. dr hab. maciej wołowicz

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. ug, dr hab. iwona sagan

al. marszałka piłsudskiego 46, gdynia
tel. 58 523 66 17, 58 523 66 49, fax 58 523 66 50 
e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

BuDYNeK WYDzIaŁu NauK sPoŁeCzNYCh oRaz INstYtutu GeoGRafII uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa
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WyDZIał matematyKI, FIZyKI I INFORmatyKI

studia stacjonarne – matematyka, fizyka, fizyka medyczna, informatyka, bioinformatyka
studia niestacjonarne – informatyka

Dziekan
prof. dr hab. władysław adam majewski

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. piotr Bojarski
tel. 58 523 22 95, e-mail: fizpb@univ.gda.pl 

Prodziekan ds. kształcenia
prof. ug, dr hab. joanna jędrzejowicz

ul. wita stwosza 57, gdańsk-oliwa

Dziekanat ds. studenckich
– studia stacjonarne (matematyka, fizyka, 

fizyka medyczna)
tel. 58 523 20 26, e-mail: matematyka@ug.edu.pl

– studia stacjonarne (informatyka, 
bioinformatyka)
tel. 58 523 20 26, e-mail: informatyka@ug.edu.pl

– studia niestacjonarne (zaoczne)
tel. 58 523 20 27, e-mail: dziekmf@univ.gda.plhttp://www.mfi.ug.edu.pl/ – strona Wydziału matematyki, Fizyki i Informatyki

http://www.mfi.ug.edu.pl/pl/plany_zajec/ – plany zajęć
http://www.mfi.ug.edu.pl/pl/dla_studentow–stypendia_i_akademiki/ –
sprawy socjalne 

WyDZIał NaUK sPOłecZNycH

filozofia, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, 
praca socjalna, psychologia, politologia

Dziekan
prof. ug, dr hab. Beata pastwa-wojciechowska

Prodziekan ds. studenckich i współpracy
międzynarodowej
dr adam jagiełło-rusiłowski

Prodziekan ds. dydaktycznych i studiów
stacjonarnych
dr Beata Bykowska

Prodziekan ds. nauki i studiów niestacjonarnych
prof. ug, dr hab. Bogdan chrzanowski

ul. Bażyńskiego 4, gdańsk-oliwa

http://www.wns.ug.edu.pl/ – strona Wydziału Nauk społecz-
nych
http://www.wns.ug.edu.pl/podstrony/wladze.html –  
dyżury dziekana i prodziekanów
http://www.wns.ug.edu.pl/podstrony/dyzury_stac.pdf – 
dyżury dziekanatu (studia stacjonarne)
http://www.wns.ug.edu.pl/podstrony/dyzury_niestac.pdf –
dyżury dziekanatu (studia niestacjonarne)
http://www.wns.ug.edu.pl/podstrony/podstawowe_soc.html
– sprawy socjalne  (podstawowe informacje)
http://www.wns.ug.edu.pl/podstrony/biezace_soc.html –
sprawy socjalne (bieżące komunikaty)

BuDYNeK WYDzIaŁu matematYKI, fIzYKI I INfoRmatYKI uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa BuDYNeK WYDzIaŁu NauK sPoŁeCzNYCh oRaz INstYtutu GeoGRafII uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa



www.wzr.ug.edu.pl – strona Wydziału Zarządzania
http://wzr.ug.edu.pl/info/info.php – informacje
dla studentów (dyżury dziekanatu, plany zajęć, 
programy studiów, sprawy socjalne itp.)

www.prawo.ug.edu.pl – strona Wydziału Prawa i administracji
http://www.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=8 – dyżury dziekanatu
http://www.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=131– informacje 
dla studentów (plany zajęć, programy studiów, sprawy socjalne itp.)

stUDIa stacJONaRNe I NIestacJONaRNe:
finanse i rachunkowość (I i II stopnia)
informatyka i ekonometria (I i II stopnia)
zarządzanie (I i II stopnia)

Dziekan
prof. dr hab. jerzy Bieliński

Prodziekan ds. studenckich
dr anna zamojska

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
prof. ug, dr hab. wiesław golnau

Prodziekan ds. kształcenia
prof. ug, dr hab. tadeusz Bołt

ul. armii krajowej 101, sopot

WyDZIał ZaRZąDZaNIa
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WyDZIał PRaWa I aDmINIstRacJI

stUDIa stacJONaRNe I NIestacJONaRNe:
prawo (jednolite studia magisterskie)
administracja (I i II stopnia)

Dziekan
prof. dr hab. jarosław warylewski

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. dariusz szpoper

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
prof. ug, dr hab. tomasz Bąkowski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
prof. ug, dr hab. jakub stelina

ul. Bażyńskiego 6, gdańsk-oliwa

BuDYNeK WYDzIaŁu zaRzĄDzaNIa uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa

BuDYNeK WYDzIaŁu PRaWa I aDmINIstRaCJI uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa
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Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest największą
książnicą naukową na Pomorzu. Jej zbiory liczą 
ok. 1,5 mln woluminów. Obecnie tworzy ją Biblio-
teka Główna wraz z siedmioma bibliotekami specja-
listycznymi usytuowanymi na wydziałach i Biblioteką
Brytyjską. Biblioteka działa na rzecz całego środo-
wiska naukowego trójmiasta poprzez pięć wypoży-
czalni, 22 czytelnie, Informatoria oraz Oddział Infor-
macji Naukowej.

Nowoczesny budynek Biblioteki Głównej, nawią-
zujący stylem do morskiej tradycji miasta i regionu,
usytuowany jest w centrum kampusu uniwersyteck-
iego. Znajduje się w nim ponad 500 miejsc dla
czytelników, w tym 170 stanowisk komputerowych.
We wszystkich czytelniach z komputerów bib-
liotecznych dostępna jest strona Uniwersytetu
Gdańskiego, strona biblioteki, wszystkie bazy i cza-
sopisma elektroniczne prenumerowane przez bib-
liotekę oraz biblioteki cyfrowe. Baza linków może
być rozbudowywana. Każdy zarejestrowany czytel-
nik może zgłosić strony WWW służące dydaktyce 
i edukacji, wypełniając formularz kontaktowy na
stronie BUG: http://dostep.bg.ug.edu.pl/. W bib-
liotekach: Głównej, Biologicznej, ekonomicznej,
Humanistycznej i Prawnej dostępny jest internet
bezprzewodowy dzięki usłudze eduroam. aby

uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej, należy
pobrać certyfikat główny i osobisty ze strony UG
http://www.eduroam.ug.edu.pl/pl/jak/. 

Książki w Bibliotece Głównej wypożycza się osobiś-
cie – nie można zamawiać ich online. Po znalezieniu
książki w katalogu komputerowym (http://katalog.
bg.ug.edu.pl/), jeśli ma ona status „dostępna” 
i lokalizację „BUG Oliwa”, należy spisać jej syg-
naturę, a następnie poszukać jej w wypożyczalni na
I piętrze. Wypożyczać na zewnątrz można sześć 
tytułów, a jeśli studiuje się na dwóch kierunkach – 
osiem (po przedłożeniu drugiego indeksu). liczbę
wypożyczonych książek i termin ich zwrotu spraw-
dza się na swoim Koncie czytelnika. Pozwala ono
także na jednomiesięczną prolongatę wypoży-
czonych książek. Należy jej jednak dokonać przed
upływem terminu zwrotu książki, w przeciwnym
razie konto zostanie zablokowane do czasu
uiszczenia kary i oddania przetrzymanych pozycji.
Większość zbiorów w Bibliotece Głównej jest
uporządkowana tematycznie i udostępniana w wol-
nym dostępie. Oznacza to brak konieczności wypeł-
niania rewersów i daje możliwość poruszania się 
z książką po całej bibliotece.

Komputerowo można zamawiać książki w Biblio-
tece ekonomicznej, chemicznej i Prawnej. Od mo-
mentu wysłania zamówienia książka oczekuje trzy
dni na odbiór, później wraca do magazynu i trzeba
zamówić ją ponownie. 

Ważną ofertą Biblioteki UG są książki i czasopisma
elektroniczne. Biblioteka oferuje dostęp do ponad
50 tys. e-książek i ok. 40 tys. tytułów czasopism
elektronicznych. Istnieje także możliwość korzysta-
nia z kilkudziesięciu interdyscyplinarnych i dziedzi-
nowych baz danych. można uzyskać do nich dostęp

BIBlIOteKa UNIWeRsytetU GDańsKIeGO
Postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze pisma student przyjmuje już w czasie pierwszych 
zajęć. Uświadamia sobie, że do nauki na uniwersytecie nie wystarczy notatnik, sprawny umysł 
i uwaga podczas wykładów. Wykładowcy wymagają, by zapoznać się nie tylko z książkami, 
ale także najnowszymi artykułami zamieszczonymi w czasopismach, raportami, statystykami, 
aktami prawnymi. co zrobić w takiej sytuacji? Ruszyć z październikową ofensywą do biblioteki!
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także z komputerów domowych poprzez usługę VPN
(http://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/bazy-danych).
W sprawie szkoleń dotyczących korzystania z za-
sobów elektronicznych prosimy pisać na adres:
beata.bartczak@ug.edu.pl.

Gdy pojawią się pytania lub problemy z wyszuki-
waniem informacji, tworzeniem bibliografii i poszuki-
waniem literatury na dany temat, zapraszamy na in-
dywidualne szkolenia bibliograficzne do czytelni
Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej (pokój
0.55 na parterze). W ich trakcie bibliotekarze przy-
bliżą narzędzia i sposoby wyszukiwania literatury
oraz informacji w internecie, a także pokażą, jak
skutecznie szukać w katalogu komputerowym pub-
likacji na określony temat. sprawdzą także, czy 
i gdzie w Polsce jest poszukiwana książka lub cza-
sopismo i zaprezentują zasady funkcjonowania bib-
liotek cyfrowych, takich jak Pomorska Biblioteka
cyfrowa (http://pbc.gda.pl/dlibra).

specjalnie z myślą o nowych studentach został
przygotowany „Niezbędnik studenta I roku”,
dostępny w aktualnościach na stronie domowej
BUG. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się
w zakładce „Pomoc”. 

Księgozbiór bibliotek specjalistycznych to książki 
i czasopisma związane z kierunkami na wydziałach.
Oferta Biblioteki Brytyjskiej skierowana jest do tej
części społeczności akademickiej, która chciałaby
lepiej poznać język, historię i literaturę brytyjską.
Każdy student po pozytywnym zaliczeniu szkolenia
może wypożyczać i korzystać ze wszystkich sied-
miu filii, pamiętając jednak, że musi oddać książkę 
w tej samej bibliotece, z której ją wypożyczył.
Godziny otwarcia bibliotek specjalistycznych mogą
nieco się różnić, podobnie jak zasady korzystania 
z czytelni i wypożyczalni. można je sprawdzić na stronie do-
mowej biblioteki: http://www.bg.ug.edu.pl/. Przez siedem
dni w tygodniu czynne są: Biblioteka Główna, eko-
nomiczna i Prawna.

W czytelniach znajdują się kserokopiarki samoobsłu-
gowe, dzięki którym, za odpowiednią opłatą, można
skopiować strony wybranej książki czy czasopisma.

Od marca 2010 r. działa tworzona w bibliotece 
Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów 
i studentów UG, w której rejestrowany jest dorobek
naukowy naszego środowiska akademickiego. Prace
wykładowców są dostępne w bazie na stronie
http://expertus.bg.univ.gda.pl/. aby opublikować
artykuł, należy zgłosić go do bazy osobiście w Od-
dziale Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej,
p. 0.52 lub za pośrednictwem poczty elektron-
icznej: bibliografia@ug.edu.pl.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po bibliotece,
którą można odbyć na stronie http://przewodnik.
bg.ug.edu.pl/. aby obejrzeć bibliotekę na żywo lub
pokazać ją studentom innych uczelni, zapraszamy na
bezpłatne zwiedzanie budynku z przewodnikiem.
Zgłoszenia przyjmowane są w Oddziale Informacji
Naukowej Biblioteki Głównej. 

Powierzchnia budynku Biblioteki Głównej może
onieśmielać, ale jednocześnie zachęcać do
spędzenia w bibliotece wolnego czasu. Wygodne
fotele, otwarta przestrzeń, przyjazna cisza (w bib-
liotece z telefonu komórkowego można korzystać
tylko w holu) sprzyjają nauce i nadrobieniu za-
ległości czytelniczych. Zapraszamy więc do częstych
odwiedzin!

BIBlIoteKa GŁÓWNa uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa

BIBlIoteKa GŁÓWNa uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa



samORZąD 
stUDeNtóW UG 
studenci Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowani są przez Wydziałowe
Rady samorządu studentów UG oraz Parlament studentów UG. W Wy-
działowych Radach samorządu studentów zasiadają osoby wybrane
przez ogół studentów danego wydziału, a w Parlamencie studentów –
przedstawiciele Wydziałowych Rad samorządu studentów.

Przedstawiciele Parlamentu studentów i Wydziałowych Rad samorządu
studentów biorą aktywny udział w pracach organów kolegialnych uczelni
oraz instytucji ogólnopolskich związanych ze szkolnictwem wyższym, 
takich jak: Parlament studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum 
Uniwersytetów Polskich czy też Rada Główna szkolnictwa Wyższego.
Współdecydują o rozdziale środków przeznaczonych na pomoc mate-
rialną dla studentów UG, angażują się w działalność charytatywną, dora-
dzają i pomagają studentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych proble-
mów dotyczących studiów. 

Parlament studentów oraz Wydziałowe Rady samorządu studentów
wspierają finansowo i organizacyjnie działalność studenckich kół nauko-
wych i organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Gdańskim.
Organizują konferencje i spotkania ze znanymi ludźmi, a także cały szereg
różnego rodzaju imprez kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych, m.in.
otrzęsiny, połowinki, imprezy integracyjne, obozy adaptacyjne oraz Nep-
tunalia.

Dni Kultury studenckiej Neptunalia są największym tego typu wydarze-
niem na Pomorzu. co roku bierze w nich udział kilkadziesiąt tysięcy
osób. spośród imprez neptunaliowych największym zainteresowaniem
cieszą się koncerty plenerowe z udziałem gwiazd, takich jak chociażby
Kult, t.love, lady Pank, Dżem, Hey, strachy Na lachy, lao che, Farben
lehre, Habakuk, Izrael. studenci uczestniczą też licznie w pokazach fil-
mów pod gołym niebem, kabaretonach, zawodach sportowych, koncer-
tach i imprezach organizowanych w popularnych trójmiejskich klubach.

:
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kontakt:

Parlament studentów UG
ul. Wita stwosza 58, pok. 107, 132 
80-308 Gdańsk

tel./fax: (58) 523 23 19
e-mail: rekkr@univ.gda.pl
www.parlament.ug.gda.pl

BIeG o PuChaR ReKtoRa uG, fot. aRChIWum azs uG NePtuNalIa 2010 – KoNCeRt zesPoŁu BIelIzNa, 
fot. mIChaŁ BIlIŃsKI, BPhotos.floG.Pl

sIeDzIBa oRGaNIzaCJI stuDeNCKICh DzIaŁaJĄCYCh Na uG,
fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa



15

KOła NaUKOWe I ORGaNIZacJe stUDeNcKIe
Na Uniwersytecie Gdańskim działa prawie dwieście kół naukowych i organizacji studenckich, 
w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Ich wykaz znajduje się pod adresem
http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_stud/?tpl=kolanaukowe
Poniżej prezentujemy jedne z najprężniej działających.



Grupy działające w ramach aCk „alternator”: 

akademicki chór UG, Dyskusyjny Klub Filmowy UG
„miłość Blondynki”, Gabinet Ruchomych Obrazów,
Kulturalny Kolektyw UG, „Panoptikum” – periodyk 
filmowy UG, studencka agencja Fotograficzna UG,
teatr „Poczekalnia”, teatr „Powstał”, teatr tańca
UG, Zespół Pieśni i tańca UG „Jantar”, Zespół 
tańca Brzucha UG„agadir”, Zespół tańca 
celtyckiego UG „animus saltandi”, Zespół tańca 
Irlandzkiego i szkockiego UG „trebraruna”, 
żonglernia UG.

Grupy i artyści współpracujący 
z aCk „alternator”: 
Grupa fireshow mamadoo, W Gorącej Wodzie 
Kompani, zespół Kręgi. 

Pracownie
tym, którzy chcą poeksperymentować z fotografią,
wideo lub dowiedzieć się, na czym polega sitodruk,
oddajemy do dyspozycji w pełni wyposażone 
pracownie, wysokiej klasy sprzęt oraz specjalistów
przygotowanych do tego, by wprowadzić ich 
w świat audiowizualnej przygody.

Scena Teatralna
scena teatralna „alternatora” 
to miejsce stwarzające młodym artystom szansę 
prezentacji nowych pomysłów i realizacji teatral-
nych. Jej działalność koncentruje się na:
• prezentacji dorobku artystycznego teatrów 

nieprofesjonalnych,
• inspirowaniu poszukiwań nowych form pracy

artystycznej, 
• integracji artystyczno-teatralnego środowiska

studenckiego, 
• promowaniu niestandardowych przedsięwzięć

teatralnych. 

Film
miłośnicy kina, którym repertuar multipleksów nie
wystarcza do szczęścia, kochający X muzę do sza-
leństwa i chcący swą pasją zarazić innych, swoje
miejsce znajdą na pewno w DKF UG „miłość 
Blondynki”. W tym miejscu zbierają się ludzie, 
dla których kino nie kończy się  na projekcji filmo-
wej, lubiący dyskutować i dzielić się filmowym 
doświadczeniem. 

aKaDemIcKIe ceNtRUm KUltURy UG „alteRNatOR”

muzyka, teatr, taniec, film – to główne kierunki działań twórczych, które rozwijamy w akademickim
centrum Kultury „alternator”. Od trzydziestu lat wspieramy inicjatywy kulturalne wszystkich 
studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Organizujemy ponad sto pięćdziesiąt wydarzeń rocznie. 
Nasz zespół menadżerów kultury zawsze służy pomocą wszystkim, którzy mają ciekawe pomysły
i chęci do ich realizacji. Doceniamy Waszą kreatywność, rozwijamy Wasze pasje, realizujemy
ciekawe pomysły... Nie zwlekajcie zatem, dołączcie do nas!
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„JaNtaR I GoŚCIe”, fot. tomasz hutel



Zapraszamy osobiście lub wirtualnie: 
sopot, ul. armii Krajowej 110 (budynek Biblioteki 
ekonomicznej UG, p. 203)
http://bk.ug.edu.pl  

Warsztaty, które odbędą się w tym roku:

Ilu spośród rozpoczynających studia młodych ludzi zastanawia się
nad swoją przyszłością zawodową? Ilu wie już teraz, co będzie robić
po studiach? czy w ogóle warto o tym myśleć w tej chwili? 
Odpowiadamy – tak! Im więcej poświęcisz uwagi i czasu na własny
rozwój w trakcie studiów, tym większe są twoje szanse na znalezie-
nie pracy zgodnej z zainteresowaniami i kierunkiem studiów, tak, 
by twoja kariera nie była dziełem przypadku. 

Zacznij od przyjrzenia się własnym umiejętnościom, kompeten-
cjom, cechom charakteru i zainteresowaniom. Zastanów się, jaka
branża czy rodzaj aktywności zawodowej będą dla ciebie najbar-
dziej interesujące, a następnie rozpocznij rozpoznanie rynku. 
Zbierz informacje na temat kluczowych umiejętności oraz kwalifika-
cji w wybranych obszarach i skonfrontuj je z już posiadanymi umie-
jętnościami. Dzięki temu dowiesz się, co jeszcze powinieneś dla sie-
bie zrobić.

teraz zacznij działać. możliwości jest wiele – praktyki, wolontariat,
działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, praca
dorywcza itp. Dzięki dodatkowej aktywności możesz nie tylko zdo-
być cenne doświadczenie zawodowe, ale też rozwijać umiejętności
organizatorskie, komunikacji i pracy z ludźmi, realizacji i zarządzania
projektami, pracy pod presją czasu, samodzielności i wiele innych,
ważnych z punktu widzenia pracodawców. Ważne, abyś szukał 
i był aktywny, bo najlepiej sprawdzisz się poprzez działanie.

Pamiętaj, że nie jesteś sam – pomoże ci nasze Biuro Karier. 
Jego zadaniem jest m.in. wspieranie studentów i absolwentów 
w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy poprzez: indywi-
dualne konsultacje (doradztwo zawodowe, prawo pracy, zakładanie
działalności gospodarczej), warsztaty nt. planowania kariery 
zawodowej, poruszania się po rynku pracy, doskonalenia różnych
umiejętności, pośrednictwo pracy, praktyk i staży (na naszej stronie
WWW znajdziesz oferty pracy, staży i praktyk), organizację giełd
pracy oraz spotkań z pracodawcami.

Informacje o działalności 
acK „alternator” znajdziecie na stronie:

www.ack.ug.gda
Dołączcie do nas na 

facebook.com/ackalternator

BIURO KaRIeR UG

trening twórczości
Zarządzanie czasem
Radzenie sobie ze stresem
autoprezentacja,
Rekrutacja

assessment center
metodologia zarządzania
projektem
Zakładanie działalności 
gospodarczej

Więcej informacji i zapisy w Bk UG

• cykliczne imprezy, takie jak konkurs Lite-
racki „proza Życia”, wielki przejazd rowe-
rowy, kuglart fest (festiwal sztuk kuglar-
skich),

• działalność wydawnicza: ogólnopolski pe-
riodyk „panoptikum”, „proza życia”, tomiki
poezji tadeusza dąbrowskiego i mariusza
więcka, płyta cd z Missa Gratiatoria, po-
wstała w ramach współpracy akademic-
kiego chóru ug z Leszkiem możdżerem,
płyta Muzyczne UGięcie - pierwsza uniwersy-
tecka składanka o tak zróżnicowanym
brzmieniu (od reagge, rocka, hip-hopu po
ambientową elektronikę i punk), 

• promowanie zachowań proekologicznych
poprzez popieranie kultury rowerowej, ak-
cje montażu stojaków rowerowych w prze-
strzeni ug, inicjowanie selektywnej zbiórki
odpadów, organizację paneli dyskusyjnych
dotyczących alternatywnych źródeł pozy-
skiwania energii,

• realizacja międzynarodowych projektów
społeczno-kulturalnych, takich jak Bike
toure, moving Baltic see, kinomobilne.
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JuWeNIlIa, fot. maRta IWaNoWsKa

WtoRKoWa sCeNa teatRalNa, fot. IzaBela NoWaK



Regulamin oraz formularze wniosków stypendialnych dostępne są pod adresem
http://www.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?funkcja=&akcja=pokaz_dane&id=1870

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi pomocy materialnej należy 
zwracać się do właściwych dziekanatów oraz do Działu studenckich spraw socjalnych, 
który mieści się w Gdańsku-Oliwie, przy ul. Wita stwosza 58.

POmOc mateRIalNa

szczegółowe zasady przyznawania pomocy material-
nej określa Regulamin przyznawania pomocy material-
nej studentom Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie 
z nim student Uniwersytetu Gdańskiego może ubie-
gać się o pomoc materialną w formie: 
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnospraw-

nych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia spor-

towe,
6) zapomogi.

Wyżej wymienione świadczenia, z wyjątkiem sty-
pendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypen-
dium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, przy-
znawane są na wniosek studenta przez Wydziałową
Komisję stypendialną. termin i miejsce składania
wniosków o przyznanie stypendiów ustala Wy-
działowa Komisja stypendialna, o czym informuje
ogłoszeniem na tablicy informacyjnej.

student może otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów 
w danym roku akademickim przez okres do dziesię-
ciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden se-
mestr, przez okres do pięciu miesięcy. student może 
  równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla 
najlepszych studentów i stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce i sporcie. Otrzymanie tych sty-
pendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń
pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania
stypendium przyznawanego przez organy samorządu
terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodz-
ących ze środków funduszy strukturalnych Unii euro-
pejskiej.

stypendium socjalne może być przyznane na okres
semestru lub roku akademickiego na wniosek stu-
denta, który znajduje się w trudnej sytuacji material-
nej. student studiów stacjonarnych znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypen-
dium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie
niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub 
w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Fakt za-
kwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki
Uniwersytetu Gdańskiego należy potwierdzić umową
najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu oraz 
zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy
w wynajmowanym lokalu. 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie upraw-
niającą studenta do ubiegania się o stypendium 
socjalne ustala prorektor ds. studenckich w porozu-
mieniu z Parlamentem studentów na zasadach okreś-
lonych w Regulaminie oraz Ustawie o świadczeniach
rodzinnych. W roku akademickim 2011/2012 progi
dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypen-
dium socjalne oraz wysokości stawek stypendiów
przedstawiają się następująco:

dochód netto na osobę 
w rodzinie za poprzedni rok

kalendarzowy
wysokość stawki

stypendium socjalne

do 456,00 zł 300,00 zł

od 456,01 zł do 782,00 zł 200,00 zł

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim

lub innym obiekcie

do 456,00 zł 400,00 zł

od 456,01 zł do 782,00 zł 300,00 zł
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stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
może otrzymywać student z tytułu niepełnospraw-
ności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właści-
wego organu i nie jest ono uzależnione od sytuacji ma-
terialnej studenta. stypendium to może być przyznane
na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek
studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia mie-
siąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzecze-
nia o niepełnosprawności student winien przedłożyć
nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego
organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orze-
czenia. W roku akademickim 2011/2012 wysokości
stawek stypendiów specjalnych dla osób niepełnos-
prawnych przedstawiają się następująco:

stypendium rektora dla najlepszych studentów może
otrzymać student, który uzyskał za rok studiów 
wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia nau-
kowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub mię-
dzynarodowym i złożył wniosek w terminie do trzy-
dziestu dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.
tak więc stypendium to można otrzymać nie wcześ-
niej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

stypendium rektora dla najlepszych studentów nie
przysługuje studentom rozliczającym rok akademicki
po terminie 30 września, chyba że termin rozliczenia
roku akademickiego przedłużony został decyzją dzie-
kana właściwego wydziału lub opóźnienie rozliczenia
roku nastąpiło z przyczyn zależnych od Uniwersytetu.

student, który jednocześnie uzyskał za rok studiów
wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w poprzed-
nim roku akademickim, może otrzymać jedno stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów.

stypendium rektora dla najlepszych studentów przy-
znawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby 
studentów każdego kierunku studiów. Środki przezna-
czone na stypendium rektora dla najlepszych studen-
tów stanowią nie więcej niż 40% środków przezna-
czonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych
studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

stypendia rektora dla najlepszych studentów w za-
leżności od podjętej przez Wydziałową Komisję 
stypendialną uchwały przyznawane są z podziałem 
na formy i lata kształcenia:

a. studia stacjonarne i niestacjonarne,
b. studia I i II stopnia,
c. lata studiów.
Na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje jedna

stawka stypendium rektora dla najlepszych studen-
tów, ustalana na początku roku akademickiego lub se-
mestru przez prorektora ds. studenckich w porozu-
mieniu z Parlamentem studentów UG, w zależności
od liczby uprawnionych do pobierania świadczenia
studentów na danym kierunku.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który 
z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trud-
nej sytuacji materialnej, z powodu:
a) nieszczęśliwego wypadku,
b) poważnej choroby udokumentowanej zaświadcze-

niem lekarskim,
c) śmierci członka najbliższej rodziny,
d) kradzieży,
e) klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru, 
f) innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji stypen-
dialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą
być udokumentowane potwierdzeniem właściwych
organów (np. policji, straży pożarnej, Zespołu Opieki
Zdrowotnej, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.).

stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz sty-
pendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
przyznaje właściwy minister na wniosek właściwej
rady wydziału Uniwersytetu Gdańskiego.

stopień 
niepełnosprawności wysokość stawki

znaczny 220,00 zł

umiarkowany 170,00 zł

lekki 120,00 zł
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W roku akademickim 2011/2012 na Uniwersytecie Gdańskim przy-
gotowano około dwa tysiące miejsc w dziesięciu domach studen-
ckich. O miejsce w domu studenckim mogą ubiegać się studenci UG,
w tym także studenci UG niebędący obywatelami polskimi i studenci
UG wraz z małżonkami i dziećmi, studenci zagraniczni w ramach pro-
gramów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub
staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do
dwóch lat od ukończenia studiów, studenci innych uczelni, którzy nie
zalegają z płatnościami oraz posiadają wpis do indeksu o rozliczeniu
w domu studenckim w poprzednim roku akademickim.

Uczelnia sukcesywnie podnosi standard zamieszkania w akademi-
kach, przeprowadzając kapitalne remonty i bieżące naprawy. 
W ostatnich latach kapitalny remont przeprowadzono w Ds 5, Ds 6,
Ds 7 i Ds 10. 

Opłaty za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu
Gdańskiego są zróżnicowane i zaczynają się od 300 zł miesięcznie.
cennik, zasady przyznawania miejsc w domach studenckich, regula-
min mieszkańca, a także niezbędne formularze można znaleźć 
na stronie www.akademikigdansk.pl

DOmy stUDeNcKIe

Dom stuDeNCKI NR 10 uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa

Dom stuDeNCKI NR 8 uG, fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa



Komunikacja miejska w trójmieście obsługiwana jest
przez trzech przewoźników: Zarząd transportu
miejskiego w Gdańsku (Ztm Gdańsk), Zarząd Komu-
nikacji miejskiej Gdyni (ZKm Gdynia; wraz z Ztm
Gdańsk zapewnia transport także mieszkańcom sopotu)
oraz szybką Kolej miejską (sKm). Każdy z nich ma swój
odrębny system biletowy, cennik i zasięg usług, co oz-
nacza na przykład, że bilet zakupiony w Gdańsku, a ska-
sowany w Gdyni jest nieważny. Jeśli chodzi o sopot (tam
znajdują się Wydziały ekonomiczny, Zarządzania oraz
Biblioteka ekonomiczna, w której siedzibę ma nasza
redakcja), należy zwrócić uwagę, do jakiego autobusu
się wsiada. autobusy, w których obowiązują bilety ZKm
Gdynia, są biało-niebieskie, a w których obowiązują
bilety Ztm Gdańsk – kremowo-czerwone. W tych pier-
wszych u kierowcy można zakupić jedynie karnet 
(3 bilety), w tych drugich najczęściej bilety godzinne 
(ulgowy 1,70 zł) – najlepiej za odliczoną gotówkę. 

W kiosku można zakupić również bilety jednoprzejaz-
dowe albo dobowe – w zależności od potrzeb. Ostatnio
wprowadzono również opcję kupna biletu przez
komórkę. aby móc z niej korzystać, należy utworzyć
bezpłatne konto na stronie: www.mobilet.pl i później
zasilić je przelewem. W ten sposób uzyskuje się
określoną kwotę. Kupno biletu wiąże się ze ściągnię-
ciem na telefon specjalnej aplikacji. Później wystarczy
tylko uruchomić program, wybrać bilet i podczas kon-
troli pokazać go kontrolerom przez komórkę.

Najlepszym rozwiązaniem dla studenta są oczywiście
bilety miesięczne i semestralne. Interesującą ofertą jest
sieciowy bilet semestralny, pozwalający na korzystanie
ze wszystkich linii Ztm. Bilety okresowe w Gdańsku 
i Gdyni oraz bilet metropolitalny (o którym nieco dalej)
ładujemy na elektroniczną kartę miejską (zwaną też 
e-biletem). Na takiej karcie zostaje zapisana m.in. trasa,
na którą wykupiono bilet, a osoba kontrolująca,
przykładając czytnik, może sprawdzić wszystkie dane –
wie, na jakiej trasie bilet jest ważny i czy został w danym
miesiącu doładowany. Karta w przyszłości ma pełnić
także inne funkcje; będzie można skorzystać z niej przy
płaceniu za parking, za wstęp do muzeum lub na kon-
cert. Najwygodniej jest ją zamówić przez internet
(www.ztm.gda.pl, www.zkmgdynia.pl), przy czym za jej
wydanie pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł.
Otrzymany po załadowaniu elektronicznego biletu
paragon należy zachować do ewentualnej reklamacji. 

Funkcja karty miejskiej (i biletu metropolitalnego)
może zostać zapisana na elektronicznej legitymacji stu-
denckiej. aby było to możliwe, należy w jednym z punk-
tów (Punkt Obsługi Klienta nr 1, ul. chlebnicka 43/44,
Punkt Obsługi Klienta nr 2, al. Grunwaldzka 8, Punkt

sprzedaży Biletów, ul. Na stoku 49, Biuro Obsługi
Klienta ZKm w Gdyni, ul. Kilińskiego 16) złożyć legity-
mację wraz z odpowiednim wnioskiem.

Najszybszym środkiem transportu w trójmieście jest
szybka Kolej miejska. cena przejazdu zależy tutaj od
odległości – taryfa zmienia się co 6 km. Bilet trzeba ska-
sować przed wejściem do kolejki, w środku nie ma ka-
sowników, a kontrolerzy serca mają nieczułe. sKm ofer-
uje bilety całodzienne, tygodniowe, dwutygodniowe,
miesięczne, kwartalne, w jedną lub dwie strony. Podróż
kolejką ze stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet do
sopotu trwa 8 min, a do Gdyni – około 20 min. Przejazd
z Ztm Gdańsk zabiera więcej czasu. Pociągi spóźniają
się rzadko, ale kiedy już to robią, to naprawdę pełną
parą. Na stronie internetowej należy sprawdzać w mi-
arę na bieżąco zmiany w rozkładzie jazdy i pamiętać, że
w soboty i niedziele pociągi kursują rzadziej. 

aby usprawnić system komunikacyjny, wprowadzono
wspólny rodzaj biletu, zwany metropolitalnym (obecnie
w wersji 24- i 72-godzinnej, a także miesięcznej). Jest on
dostępny w trzech kombinacjach: komunalnej (obo-
wiązuje w Ztm Gdańsk, ZKm Gdynia i mZK Wej-
herowo), kolejowo-komunalnej dwóch organizatorów
(sKm plus przewoźnik komunalny jednego z wybranych
miast) oraz kolejowo-komunalnej wszystkich prze-
woźników. ten ostatni miesięczny dla studentów sta-
nowi wydatek w wysokości 100 zł. 

• www.mzkzg.org

•http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0201
•http://www.skm.pkp.pl/bilety/tabele-oplat/
• http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecej/taryfa

• www.jakdojde.pl
• www.juzwychodze.pl

cZym DOJeżDżać?

Nie takie trójmiasto straszne, choć początki bywają trudne. studentów spoza miasta czeka teraz
pierwsza lekcja sprawnego poruszania się środkami komunikacji miejskiej. Na początku może się to
wydać zawiłe i skomplikowane, ale nic bardziej mylnego. 
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studenci twierdzą, że w barach wydziałowych jedzą
raczej rzadko, głównie kupują w nich ciepłe napoje
lub drobne przekąski. Nie zmienia to jednak faktu,
że są to wciąż stosunkowo tanie miejsca, w których
można całkiem nieźle zjeść bez konieczności urywa-
nia się z zajęć. to swoiste koło ratunkowe dla tych,
którzy na wydziale muszą niekiedy spędzić cały
dzień. Bufety wydziałowe różnią się serwowanym
menu. Wybór jest spory i zależy od wydziału – od
różnego rodzaju kanapek i drożdżówek, przez ja-
jecznicę, omlet, naleśniki, po gulasz węgierski czy
schab po góralsku. są też potrawy bardziej trady-
cyjne, takie jak fasolka z bułką, barszcz czy pierogi.
Oprócz tego na chętnych czeka tzw. szybkie jedze-
nie, czyli hamburgery, zapiekanki i hot dogi. Za
pełne danie obiadowe zapłacić trzeba około 15 zł,
chociaż ceny są naprawdę zróżnicowane. 

W okolicach Kampusu Oliwskiego znajduje się kilka
innych miejsc wartych polecenia. Pierwsze z nich to
mcDonald’s, gdzie – choć jedzenie nie jest naj-
zdrowsze – serwują całkiem dobrą kawę. Niedaleko
Biblioteki Głównej znajduje się także KFc. Fast
foody to jednak nie wszystko, co oferuje Przymorze.
Zaraz obok Biblioteki Głównej znajduje się manekin,
gdzie serwują przepyszną kawę oraz smaczne i tanie
naleśniki (od 4,5 zł za naleśnik z cukrem pudrem do
16 zł za taki ze szpinakiem i łososiem), a to wszystko
blisko i klimatycznie. Idąc w kierunku peronu sKm,
można zajrzeć do Pepe Pizzy w cH Familia. Pizza
jest tam naprawdę dobra, choć klasyczna i lepiej

wybrać się tam zaraz po odebraniu stypendium albo
kieszonkowego. Po drugiej stro-nie skrzyżowania
znajduje się restauracja cztery strony Świata, 
w oddalonym o 10 minut Realu można zatrzymać się
w Hammurabim, natomiast w alfa centrum zajrzeć
do sfinksa (zniżka 50% dla studentów do godz.
13.00). W alfa centrum znajduje się też kilka kaw-
iarenek, w tym tchibo, oraz cukiernia sowa, warta
polecenia, lecz niestety, dość droga. 

W okolicach sopockich wydziałów jest ogromny
wybór knajpek. Niedaleko znajduje się przecież
słynny deptak, a droga do niego usiana jest roz-
maitymi restauracyjkami: od fast foodów, przez
kuchnię wegetariańską, po cukiernie i pijalnie czeko-
lady. Nie sposób ich wszystkich opisać, ale na pewno
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dobra rada – lepiej
odejść w głąb bocznych uliczek (szczególnie w se-
zonie), gdzie można zjeść równie dobrze, ale taniej. 

W Gdyni jest także dużo miejsc, w których można
coś przekąsić. Na skwerze Kościuszki znajduje się
Kwadrans – lokal zdecydowanie na studencką
kieszeń, z długim menu, w którym króluje bogaty
wybór pizzy. Do tego miła atmosfera i świetna
lokalizacja – zaraz po obiedzie można wybrać się na
spacer nad morze albo do kina. Z kolei na ul. Świę-
tojańskiej zlokalizowana jest Gdynianka – jedna 
z lepszych pizzerii w mieście. 

ceny żywności podskoczyły ostatnimi czasy i coraz
trudniej znaleźć tanie jedzenie na mieście. mitem są
już stołówki i bary mleczne, w których przejemy się

GDZIe I cO ZJeŚć? 

Wspólne gotowanie, czy to na stancji, czy w akademiku, jest jednym z najtańszych (choć wymagają-
cych czasu) sposobów na tanie i dobre jedzenie. Nie zawsze jednak ma się ochotę lub możliwość,
by upichcić coś samemu. Gdzie wtedy zjeść coś dobrego i, najlepiej, niedrogiego?

fo
t.

 K
a 

le
sz

C
zY

Ń
sK

a



za grosze. W barach mlecznych jest jednak szybko,
sprawnie i przeważnie smacznie.

W trójmieście coś dla siebie znajdą także
miłośnicy wegetariańskich posiłków. W wielu res-
tauracjach i barach można zamówić „zielone” jedze-
nie, ale istnieją też typowe bary wegetariańskie,
takie jak BioWay czy GreenWay. choć to tzw.
sieciówki, panuje w nich miły klimacik, a zjedzenie
czegoś zdrowszego od czasu do czasu zawsze się
przyda. Dania można zjeść na miejscu lub zamówić
przez telefon. Za około 13 zł można się najeść i za-
kończyć całość deserkiem. Warto też wiedzieć, że
bary te współpracują ze stowarzyszeniem sprawie-
dliwego Handlu ,,trzeci Świat i my”.

Warte polecenia jest centrum Handlowe Galeria
Bałtycka we Wrzeszczu. Oprócz ogromnej liczby
sklepów wszelkiej maści, usytuowanych jest w nim
także kilkanaście stoisk z jedzeniem. Na ostatnim
piętrze galerii każdy głodny student znajdzie coś dla
siebie. Oprócz typowych fast foodów, takich jak
mcDonald's, znajdują się tam także bary: wegetari-
ański, z kuchnią włoską czy polską. Wszystko w mi-
arę przyzwoitych cenach i nie trzeba długo czekać.

smacznym, szybkim i (o ile składa się na nią kilka
osób) posiłkiem jest też pizza. Oprócz znanych
pizzerii, takich jak DaGrasso czy telepizza, w trój-
mieście znajduje się kilka mniejszych lokali. W Gdań-
sku będą to m.in. Pizzeria Krokodyl (w lokalu 10%
zniżki dla studentów), Digusto, U skrzypka oraz
Pizza 33. W Gdyni znana i dosyć popularna jest
Pizzeria anker.

Polecane restauracje (lub inne lokale) trzeba
wypróbować samemu. Zawsze przecież ktoś
czegoś nie lubi, trafi na zły dzień kelnerki albo nie
przypadnie mu do gustu atmosfera miejsca. Z cza-
sem sam wyrobisz sobie opinię i znajdziesz swój
ulubiony lokal. Być może bardziej niż samo jedzenie
przekona cię lokalizacja, a może to klimat miejsca
sprawi, że miło je zapamiętasz. Nie wiadomo… Na
szczęście w trójmieście jest znacznie więcej ws-
paniałych restauracji niż te skupione najbliżej wydzi-
ałów Uniwersytetu Gdańskiego. Zanim się do nich
wybierzesz, możesz zerknąć na stronę www.papu-
raci.pl. Klienci wszelkiego rodzaju lokali gastronom-
icznych dzielą się tam swoimi opiniami, a także zd-
jęciami potraw, które zamówili. ty też możesz
zostać takim kulinarnym paparazzi. 

smacznego!

Bary mleczne:
Gdańsk – róg tkackiej i szerokiej, obok 
Zbrojowni
Gdańsk, ul. Długa, naprzeciwko kina Neptun
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka
Gdańsk-żabianka, ul. Pomorska
Gdynia, Bistro luna, ul. Władysława IV

BioWay:
Gdańsk: 
ul. Wały Jagiellońskie 34, ul. miszewskiego 17,
al. Grunwaldzka 141, ul. Dmowskiego 11 F
Gdynia: 
ul. Władysława IV 37

Green Way:
Gdańsk:
ul. Dmowskiego 11 F, ul. Garncarska 4/6, 
ul. Długa 11, żabianka sKm, 
al. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka)
Gdynia: 
ul. abrahama 24, al. marszałka Piłsudskiego 57
sopot: 
ul. Bohaterów monte cassino 47, 
al. Niepodległości 786

Jeżeli jednak wolisz gotować sam,
być może przydadzą Ci się strony:
www.smaczny.pl
www.smacznie.com
www.pysznie.pl
www.palcelizac.pl
www.mniammniam.pl
www.pychotka.pl
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W trójmieście działa wiele klubów studenckich. Większość z nich znajduje się w pobliżu uczelni,
zwłaszcza Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

ul. Dębowa 7 
Gdańsk
www.klubmedyk.com.pl

Klub znajduje się na osiedlu akademickim akademii
medycznej w Gdańsku. Ogromna powierzchnia oraz
duża scena przystosowana do koncertów pozwala or-
ganizować zróżnicowane tematycznie imprezy, takie
jak White Fartuch Party czy rockowo-metalowe Devil
Horns. ceny przystępne, dużo żeńskiej klienteli,
małym minusem jest położenie klubu na uboczu, co
wiąże się z trudnościami dotarcia do domu w godzi-
nach nocnych.

ul. Do studzienki 61 
Gdańsk-Wrzeszcz
www.mechanik.com.pl

Dwupoziomowy klub znajduje się w budynku Domu
studenckiego nr 4 Politechniki Gdańskiej. Górny
poziom to miejsce, gdzie można spokojnie posiedzieć
ze znajomymi, natomiast na dolnym poziomie znaj-
duje się parkiet ze sceną, gdzie organizowane są
wszelkie imprezy tematyczne oraz koncerty. Klub ma
przystępne ceny, zlokalizowany jest bardzo blisko
przystanku autobusowego, naprzeciwko jest też pos-
tój taksówek. 

ul. Do studzienki 34a, Gdańsk-Wrzeszcz
www.autsajder.com.pl

Klub znajduje się naprzeciwko Domu studenckiego nr 2
Uniwersytetu Gdańskiego, przy pizzerii PRl. Jest to
jeden z najlepszych klubów studenckich w trójmieście.
Bogata oferta imprezowa na każdy dzień tygodnia jest
zawsze poparta ciekawą promocją przy barze. Klub
ma dużą powierzchnię i dolny parkiet z muzyką inną
niż na górze. miłośnicy mocnych brzmień odnajdą się
w “autsajderze” podczas imprezy GlaN ROcK
sPOt. Dodatkowym plusem jest bliska obecność
pizzerii, która bywa otwarta nawet do godziny 2.00.

ul. Polanki 65
Gdańsk-Oliwa
www.klubygrek.com.pl

Pub znajduje się w budynku Domu studenckiego nr 3
Uniwersytetu Gdańskiego. lokal posiada dwie sale,
mniejsza zamienia się w piątek i sobotę na mały
parkiet do tańczenia. Największą popularnością cieszy
się karaoke, które odbywa się we wtorki i czwartki, 
a jedną z ciekawszych imprez klubowych jest
poniedziałkowe you tube yourself, podczas którego
klubowicze prezentują ciekawe filmiki z sieci. ceny
przystępne, 10 min do tramwaju czy autobusu, 
20 min do sKm-ki.

KlUBy stUDeNcKIe
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ul. traugutta 115 B, Gdańsk-Wrzeszcz
www.sesja.gda.pl

Niedawno otwarty klub, znajdujący się w budynku
Domu studenckiego nr 2 Politechniki Gdańskiej. lokal
dopiero stara się walczyć o studencką klientelę, kusząc
dobrymi promocjami (np. Podwajamy zamówienia),
zróżnicowanymi imprezami oraz ciekawym wystro-
jem.

ul. Wyspiańskiego 9
Gdańsk-Wrzeszcz
www.infinium.pl

Pub znajduje się w budynku Domu studenckiego nr 6
Politechniki Gdańskiej. Pomimo małej przestrzeni 
w lokalu odbywają się ciekawe koncerty oraz różne
imprezy tematyczne. Nowym pomysłem na przyciąg-
niecie studenckiej braci jest środowy Pub Quiz, 
w którym można wygrać atrakcyjne nagrody. Do-
datkowym atutem pubu jest przystępny cennik oraz
niewielka odległość do postoju taksówek, a także
przystanku tramwajowego i autobusowego.

ul. siedlicka 4, Gdańsk-Wrzeszcz
www.kwadratowa.pl

Klub dwupoziomowy, z odmiennymi stylami muzy-
cznymi w czasie imprez. Dużo koncertów oraz wys-
tępów kabaretów, które zawsze stoją na wysokim
poziomie. Z pozostałymi imprezami bywa jednak
różnie.

ul. Polanki 66, Gdańsk-Oliwa
www.xkwadrat.pl

Klub znajduje się w budynku Domu studenckiego nr 4
Uniwersytetu Gdańskiego. W lokalu oprócz imprez
tematycznych odbywają się również ciekawe koncerty
młodych kapel. Dużym atutem jest wydzielona palar-
nia oraz własna pizza, która jest nie tylko smaczna, ale
też niedroga. Od obecnego roku akademickiego klub
rusza z nową ciekawą imprezą Noche de cuba, która
ma się odbywać cyklicznie w każdą środę. Klub ma
przystępne ceny, a w trakcie imprez wprowadza
często atrakcyjne promocje.

ul. Grunwaldzka 195/197, Gdańsk-Wrzeszcz
www.klubzak.com.pl

Klub realizuje bardzo bogaty program kulturalny. Odby-
wają się tutaj m.in. przeglądy filmowe, przedstawienia,
warsztaty teatralne i taneczne, koncerty, imprezy
dj'skie, wystawy. W ciągu dnia klub funkcjonuje jako
kawiarnia, w której można zamówić ciepły posiłek.

ul. 1 maja 12/12a, sopot

Klub znajduje się w budynku Domu studenckiego nr 8
Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywa się w nim sporo
ciekawych imprez, można też zjeść smaczny posiłek.
ceny jak na sopot są wyjątkowo przystępne.
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centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego – ośrodek kultury i języka niemieckiego, „Gazeta Uniwer-
sytecka” oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłaszają konkurs dla studentów Uniwersytetu
Gdańskiego. Nagrodą jest bezpłatny semestr nauki języka niemieckiego na wybranym poziomie zaawansowa-
nia. Program obejmuje intensywne ćwiczenie czterech sprawności językowych, wymaganych podczas zdawa-
nia egzaminów językowych. są to: sprechen (mówienie), Hörverstehen (rozumienie ze słuchu), leseverste-
hen (rozumienie tekstu) oraz schriftlicher ausdruck (pisanie).

ZaSaDy kOnkURSU
W konkursie mogą wziąć udział studenci UG, którzy w terminie 
do 7 listopada br. wyślą na adres mailowy: herdcen@univ.gda.pl 
prawidłowe odpowiedzi na trzy poniższe pytania:

centrum Herdera
ul. Ogarna 26
80–826 Gdańsk (starówka)
tel. 58 305 73 17

Uwaga! W temacie maila prosimy wpisać „Konkurs o kurs”. 
Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. 

n i e  B ą D ź  W a n D ą ,  P O l U B  n i e m i e C k i

szczegółowe informacje o działalności centrum
Herdera oraz kursach językowych dostępne są na
stronie: www.herder.univ.gda.pl oraz pod adresem:

1) Kim był patron centrum Herdera?

2) Do jakich egzaminów Instytutu Goethego można przygotować się na kursach
organizowanych przez centrum Herdera?

3) Ile godzin lekcyjnych obejmuje roczny kurs językowy?


