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w yGrAj dArmOwy kUrS jęZykA niemieCkieGO!
Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego – ośrodek kultury i języka niemieckiego,
„Gazeta Uniwersytecka” oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłaszają kolejny
konkurs dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodą jest bezpłatny
semestr nauki języka niemieckiego na wybranym poziomie zaawansowania. Program obejmuje intensywne ćwiczenie czterech sprawności językowych, wymaganych podczas zdawania egzaminów językowych. Są to: Sprechen (mówienie), Hörverstehen (rozumienie
ze słuchu), Leseverstehen (rozumienie tekstu) oraz Schriftlicher Ausdruck (pisanie).

ZASAdy kOnkUrSU
W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci UG, którzy w terminie
do 31 października br. wyślą na adres mailowy: herdcen@univ.gda.pl prawidłowe
odpowiedzi na trzy poniższe pytania:
1) Gdzie znajduje się siedziba Centrum Herdera?
2) Do jakich egzaminów Instytutu Goethego przygotowują nasze kursy?
3) Ile godzin lekcyjnych obejmują semestralne kursy językowe?
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Drodzy Studenci,
z wielką dumą i radością witam Was w nowym roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Gdańskim.
Rozpoczynacie naukę w największej uczelni na Pomorzu,
jednej z czołowych uczelni publicznych w kraju, która
łączy najlepsze akademickie tradycje z nowoczesnością.
Cieszę się, że możemy wreszcie zaproponować Wam
znakomite warunki studiowania w rozbudowywanym
Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego,
w nowych gmachach wydziałów, nowoczesnych pracowniach, laboratoriach, salach i aulach. Już w tym
roku rozpoczną się zajęcia w nowym budynku
Wydziału Biologii, powstanie Wydział Chemii
i budynek neofilologii. W planach jest budowa
nowoczesnego Instytutu Biotechnologii, Instytutu
Informatyki, centrum sportowego i domu studenckiego. Na te cele zdobywamy środki z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Kampus Uniwersytetu Gdańskiego jest
rozbudowywany z myślą o Was – mamy bowiem
nadzieję, że dzięki temu trudy odkrywania akademickiej wiedzy i świata nauki staną się wielką pasją
i przygodą.
Studiowanie jednak to nie tylko nauka i systematyczna
praca. To czas zdobywania nowych doświadczeń, poznawania ludzi, zawierania trwałych przyjaźni i odnajdywania
własnej życiowej drogi. Na naszej uczelni możecie rozwijać
swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach studenckich kół
naukowych, a ci z Was, którzy pragną także rozwijać ducha
sportowej rywalizacji, mogą działać w Klubie Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy UG. Nasza Alma Mater to także
wyjątkowa trampolina do kariery zawodowej. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego odbywają praktyki i staże w instytucjach
i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą, już w czasie
studiów zakładają własne firmy, biorą udział w europejskich
i polskich programach wymiany studentów oraz międzynarodowych projektach. Studia na Uniwersytecie Gdańskim
ukończyło wiele osób piastujących dziś wysokie stanowiska
w kraju i za granicą.
Okres studiów to także czas ostatecznego przejścia z okresu
młodzieńczego w dorosłość. Drodzy Studenci, życzę Wam, aby
studia okazały się spełnieniem marzeń i były naznaczone pasją
odkrywania i zmieniania świata. Pamiętajcie także o tym, że to
nie tylko okres ważny dla przyszłego życia zawodowego, ale
także czas wielkiej przygody, radości i zabawy.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Bernard Lammek
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Drodzy Studenci,
witając Was na 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.

U

niwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. Powstał
z połączenia Wyższej Szkoły ekonomicznej w Sopocie i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także
Wyższe Studium Nauczycielskie. Obecnie Uniwersytet Gdański jest
największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu
wydziałach studiuje prawie trzydzieści trzy tysiące studentów,
doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi
opiekuje się tysiąc ośmiuset pracowników naukowych. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na około pięćdziesięciu
kierunkach studiów, w tym także na kierunkach unikatowych,
oraz studia w języku angielskim.
Każdego roku powoływane są
nowe kierunki studiów,
a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy.

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.
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studiów dostępny
jest pod adresem:
www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/1974/files/zal12u12.pdf
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Szczegółowe informacje dotyczące studiów na poszczególnych wydziałach
i kierunkach znajdują się na stronach wydziałów. Poniżej podajemy najbardziej
przydatne adresy.

ul. kładki 24, gdańsk

strona główna wydziału
www.biotech.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.biotech.ug.edu.pl/index.php?mmenu=10105
władze wydziału
www.biotech.ug.edu.pl/index.php?mmenu=10107
dziekanat, plany zajęć, programy studiów, stypendia i akademiki itp.
www.biotech.ug.edu.pl/index.php?mmenu=10104

ul. wita stwosza 59, gdańsk-oliwa

strona główna wydziału
www.biology.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.biology.ug.edu.pl/owydziale/onas.html
władze wydziału
www.biology.ug.edu.pl/owydziale/wladze/dziekani.html
dziekanat, plany zajęć, programy studiów, stypendia i akademiki,
opłaty za studia, wzory dokumentów itp.
www.biology.ug.edu.pl/info/studenci/infostuden.html

ul. sobieskiego 18/19, gdańsk-wrzeszcz

strona główna wydziału
www.chem.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.chem.ug.edu.pl/wydzial/o_nas
władze wydziału
www.chem.ug.edu.pl/wydzial/wladze/wladze-2012-2016.html
dziekanat
www.chem.ug.edu.pl/wydzial/wladze/dziekanat.html
plany zajęć, stypendia i akademiki itp.
www.chem.ug.edu.pl/informacje/dla_studentow/2012-2013
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ul. armii krajowej 101, sopot

ul. Bażyńskiego 6, gdańsk-oliwa

strona główna wydziału
www.prawo.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=169
władze wydziału
www.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=170
dziekanat
www.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=8
plany zajęć, programy studiów, stypendia i akademiki,
wzory dokumentów itp.
www.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=131
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FOT. MAŁGORZATA OMILANOWSKA

strona główna wydziału
www.wzr.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.wzr.ug.edu.pl/wydzial.php
władze wydziału
www.wzr.ug.edu.pl/wladze.php
dziekanat, plany zajęć, programy studiów, stypendia
i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.
www.wzr.ug.edu.pl/info/info.php
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ul. armii krajowej 119/121, sopot

strona główna wydziału
www.ekonom.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=fakty_o_we
władze wydziału
www.ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=
wladze_wydzialu
dziekanat, plany zajęć, programy studiów, stypendia i akademiki,
opłaty za studia, wzory dokumentów itp.
www.ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/?lang=pl

ul. wita stwosza 55, gdańsk-oliwa

strona główna wydziału; plany zajęć i programy studiów
znajdują się w zakładkach poszczególnych instytutów i katedr
www.ﬁl.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.ﬁl.ug.edu.pl/pl/o_wydziale--prezentacja_wydzialu_
ﬁlologicznego
władze wydziału
www.ﬁl.ug.edu.pl/pl/o_wydziale--wladze
dziekanat, stypendia i akademiki, opłaty za studia,
wzory dokumentów itp.
www.ﬁl.ug.edu.pl/pl/studentow

ul. wita stwosza 55, gdańsk-oliwa
strona główna wydziału; plany zajęć i programy studiów
znajdują się w zakładkach poszczególnych instytutów
www.historia.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.historia.ug.edu.pl/pl/informacje_o_wydziale_historycznym
władze wydziału
www.historia.ug.edu.pl/pl/wladze – władze wydziału
dziekanat
www.historia.ug.edu.pl/pl/dziekanat
stypendia i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.
www.historia.ug.edu.pl/pl/studentow
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ul. wita stwosza 57, gdańsk-oliwa
strona główna wydziału
www.mﬁ.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.mﬁ.ug.edu.pl/pl/wydzial--o_nas
władze wydziału
www.mﬁ.ug.edu.pl/pl/wladze – władze wydziału
dziekanat, plany zajęć, stypendia i akademiki, opłaty za studia,
wzory dokumentów itp.
www.mﬁ.ug.edu.pl/pl/ogloszenia_dziekanatu
ul. Bażyńskiego 4, gdańsk-oliwa

strona główna wydziału; plany zajęć i programy studiów
znajdują się w zakładkach poszczególnych instytutów
www.wns.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.wns.ug.edu.pl/podstrony/onas.html
władze wydziału
www.wns.ug.edu.pl/podstrony/wladze.html
dziekanat
www.wns.ug.edu.pl/podstrony/adresy.html
stypendia i akademiki
www.wns.ug.edu.pl/podstrony/studenci.html

al. marszałka piłsudskiego 46, gdynia

strona główna wydziału
www.oig.ug.edu.pl
podstawowe informacje o wydziale
www.oig.ug.edu.pl/pl/o_nas
władze wydziału
www.oig.ug.edu.pl/pl/o_wydziale---wladze
dziekanat
www.oig.ug.edu.pl/pl/dziekanat
plany zajęć, programy studiów, stypendia i akademiki,
opłaty za studia, wzory dokumentów itp.
www.oig.ug.edu.pl/pl/informacje_dla--studentow
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Postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze pisma student przyjmuje już
w czasie pierwszych zajęć. Uświadamia sobie, że do nauki na uniwersytecie nie
– tRADyCjA
wystarczy notatnik, sprawny umysł i uwaga podczas wykładów. Wykładowcy
I NOWOCzeSNOść
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!

Postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze pisma student przyjmuje już w czasie pierwszych zajęć na Uniwersytecie Gdańskim. Uświadamia sobie wówczas, że do nauki
nie wystarczy notatnik, sprawny umysł i uwaga podczas
wykładów i ćwiczeń. Wykładowcy wymagają bowiem, aby
zapoznać się nie tylko z książkami, ale także z najnowszymi
artykułami w czasopismach, raportami, statystykami czy
aktami prawnymi. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Ruszyć z październikową ofensywą do biblioteki,
pamiętając o słowach monteskiusza „Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”.

jest największą książnicą naukową na Pomorzu. jej zbiory
liczą około 1,5 mln woluminów. Obecnie tworzy ją Biblioteka
Główna wraz z siedmioma bibliotekami specjalistycznymi
usytuowanymi na wydziałach i Biblioteką Brytyjską.
Biblioteka działa na rzecz całego środowiska naukowego
trójmiasta przez pięć wypożyczalni, dwadzieścia dwie
czytelnie, informatoria oraz Oddział Informacji Naukowej.
Nowoczesny budynek Biblioteki Głównej usytuowany jest
w centrum kampusu uniwersyteckiego w Gdańsku-Oliwie
przy ul. Wita Stwosza 53. W Bibliotece Głównej znajduje
się ponad pięćset miejsc dla czytelników, w tym sto
siedemdziesiąt stanowisk komputerowych. W bibliotekach: 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 www.eduroam.ug.edu.pl/pl/jak.

Książki w Bibliotece Głównej wypożycza się
osobiście – nie można zamawiać ich online.
Po znalezieniu interesującego tytułu w katalogu
komputerowym (katalog.bg.ug.edu.pl), jeśli
książka ma status „dostępna” i lokalizację
Godziny
otwarcia biblioteki
Głównej UG:
poniedziałek – piątek: 8.00-20.00
sobota: 10.00-17.00
niedziela: 10.00-15.00

„BUG Oliwa” można ją wypożyczyć. trzeba spisać jej
sygnaturę i poszukać na półkach w wypożyczalni
na I piętrze.
Komputerowo można zamawiać książki
w Bibliotece ekonomicznej, Chemicznej i Prawnej.
Od momentu wysłania zamówienia książka w wypożyczalni
oczekuje trzy dni na odbiór,
później wraca do magazynu
i trzeba zamówić ją ponownie.
Książki zamówione do Czytelni
należy odebrać do końca dnia,
w którym złożono zamówienie.
Studenci pierwszego roku mogą
wypożyczać na zewnątrz sześć tytułów,
a jeśli studiują na dwóch kierunkach, po przedłożeniu drugiego indeksu w wypożyczalni – osiem
tytułów. Liczbę wypożyczonych książek i termin ich
zwrotu można sprawdzić na Koncie Czytelnika. Pozwala
ono także na jednomiesięczną prolongatę wypożyczonych
książek. Należy jej jednak dokonać przed upływem terminu zwrotu książki. Gdy książka zostanie przetrzymana,
konto zostaje zablokowane do czasu
uiszczenia kary i oddania przetrzymanej pozycji.

karta biblioteczna

Kartą biblioteczną jest elektroniczna
legitymacja studencka. Prawo do
wypożyczania student uzyskuje po zaliczeniu
testu bibliotecznego online. jest on obowiązkowy
dla wszystkich studentów I roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych. termin zaliczenia testu to 30 czerwca 2013 roku (o ile
Szkolenia:
plan studiów na poszczególnych wydziałach
beata.bartczak@ug.edu.pl
nie stanowi inaczej), 70% poprawnych
Zwiedzanie biblioteki:
odpowiedzi oznacza zaliczenie testu
infonauk@bg.ug.edu.pl
i aktywację Konta Czytelnika w ciągu
Zgłaszanie
opublikowanych
24 godzin. Aktywne Konto Czytelnika
artykułów:
upoważnia do zamawiania
bibliografia@ug.edu.pl
oraz wypożyczania książek.
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Ważną ofertą Biblioteki
UG są książki i czasopisma
elektroniczne. Biblioteka umożliwia dostęp do ponad 50 tys. e-książek
i około 40 tys. tytułów czasopism elektronicznych. Istnieje także możliwość skorzystania
z kilkudziesięciu interdyscyplinarnych i dziedzinowych baz
danych. Dostęp do nich można uzyskać także z komputerów domowych, przez usługę VPN (www.bg.ug.edu.pl/
e-zasoby/bazy-danych). W sprawie szkoleń dotyczących
korzystania z zasobów elektronicznych prosimy o kontakt
z Beatą Bartczak (beata.bartczak@ug.edu.pl).

jeśli pojawią się pytania lub problemy z wyszukiwaniem
informacji, tworzeniem bibliografii i poszukiwaniem literatury na dany temat, zapraszamy na indywidualne szkolenia bibliograficzne do Czytelni Informacji Naukowej,
do Biblioteki Głównej (pokój 0.55 na parterze). Przybliżymy
sposoby i narzędzia wyszukiwania literatury oraz informacji w Internecie, a także pokażemy, jak najskuteczniej
szukać w katalogu komputerowym publikacji na określony
temat. Sprawdzimy, czy i gdzie w Polsce jest poszukiwana
książka lub czasopismo, a także zaprezentujemy zasady
funkcjonowania i wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych,
między innymi w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, którą
Biblioteka UG współtworzy (pbc.gda.pl/dlibra).
jeśli ktoś zechce
zwiedzić bibliotekę
lub pokazać ją studentom innych uczelni, zapraszamy na bezpłatne
zwiedzanie
budynku z przewodnikiem.

Księgozbiór bibliotek specjalistycznych
to książki i czasopisma związane z kierunkami na poszczególnych wydziałach.
Oferta Biblioteki Brytyjskiej skierowana jest do tej części społeczności
akademickiej, która chciałaby lepiej
poznać język, historię i literaturę
zgłoszenia przyjmowane są
brytyjską. Każdy Student po pozytyw Oddziale Informacji
wnym zaliczeniu szkolenia może
Naukowej Biblioteki Głównej
wypożyczać i korzystać ze wszysttelefonicznie 58 523 32 14
kich siedmiu filii, pamiętając, że musi
lub pod adresem mailowym:
oddać książkę w tej samej bibliotece,
infonauk@bg.ug.edu.pl.
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 domowej biblioteki (www.bg.ug.edu.pl).
Przez siedem dni w tygodniu czynne są: Biblioteka
Główna, Biblioteka ekonomiczna i Biblioteka Prawna.
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Odwiedzając Bibliotekę Główną, należy zostawić okrycie
wierzchnie i torby w szatni lub szafkach samoobsługowych na parterze w holu głównym. trzeba pamiętać, by
mieć przy sobie dwuzłotową monetę, która zostanie

zwrócona
po opróżnieniu szafki. Wolny
dostęp w bibliotece
oznacza brak konieczności wypełniania rewersów i daje
możliwość poruszania się z książką
po całej bibliotece. Obecnie w Bibliotece Głównej w wolnym dostępie znajduje się także księgozbiór biologiczny
i chemiczny. W czytelniach znajdują się kserokopiarki
samoobsługowe, dzięki którym za odpowiednia opłatą
można skopiować strony wybranej książki czy czasopisma.

Od marca 2010 roku działa tworzona w Bibliotece UG
Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG, która rejestruje dorobek naukowy naszego
środowiska akademickiego. Prace wykładowców można
znaleźć w bazie expertus.bg.univ.gda.pl. Student, który
opublikuje artykuł, może go zgłosić do bazy osobiście
w Oddziale Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej
p. 052 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
bibliografia@ug.edu.pl.

Powierzchnia budynku Biblioteki Głównej może onieśmielać, ale jednocześnie zachęca do spędzania wolnego czasu
podczas przerw w zajęciach i nie tylko. Wygodne fotele,
otwarta przestrzeń, przyjazna cisza (dbając o nią, należy
pamiętać, aby z telefonu komórkowego korzystać tylko
w holu, w pozostałych miejscach należy wyciszyć telefon)
sprzyjają nauce oraz nadrobieniu zaległości czytelniczych
i kulturalnych.
zapraszamy na wirtualną wycieczkę po bibliotece, którą
można odbyć pod adresem przewodnik.bg.ug.edu.pl.
e-Przewodnik zapozna chętnych z rozkładem pomieszczeń
i zbiorów w Bibliotece Głównej.
zapraszamy!

„Prawdziwy
uniwersytet tworzy
biblioteka”
thomas Carlyle

wAżne StrOny
internetOwe:
Strona domowa: www.bg.ug.edu.pl
Wirtualna wycieczka po bibliotece:
przewodnik.bg.ug.edu.pl
Dostęp do sieci bezprzewodowej:
www.eduroam.ug.edu.pl/pl/jak
Katalog komputerowy: katalog.bg.ug.edu.pl
Usługa VPN: www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/bazy-danych
Prace wykładowców UG: expertus.bg.univ.gda.pl
Pomorska Biblioteka Cyfrowa: pbc.gda.pl/dlibra

StUDIUm
języKóW
OBCyCH
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tudium języków Obcych zapewnia studentom wszystkich
wydziałów naukę języka z elementami interkulturowymi
w ramach lektoratów: angielskiego, chińskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, włoskiego
i języka polskiego jako obcego – na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Studium prowadzi
także naukę języka polskiego
dla obcokrajowców, także w oparciu
o opracowany kurs e-learningowy.
Studium regularnie przeprowadza egzaminy
certyfikatowe:
Chambre de Commerce et d'industrie w Paryżu
tOeiC (test of english for International Communication)
dele (Diplomas de espańol como Lengua extranjera)
ÖSd (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) – język
ogólny i język niemiecki w zastosowaniach ekonomicznych Wirtschaftssprache
Deutsch

lektorzy SjO
są opiekunami
następujących studenckich
kół naukowych:
Koło Naukowe języka
Angielskiego
Koło Naukowe języka Niemieckiego
Studenckie Koło Naukowe „Club
de espanol”
Club De Français
Koło Naukowe języka
i Kultury Polskiej
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Szczegóły na stronie:
www.azs.ug.gda.pl

SAmORząD
StUDeNtóW
UG
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tudenci Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowani są przez wydziałowe rady
Samorządu Studentów UG oraz Parlament
Studentów UG. W wydziałowych 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 Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Współdecydują o rozdziale środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów UG, angażują się w działalność charytatywną, doradzają i pomagają studentom w rozwiązywaniu ich
indywidualnych problemów dotyczących studiów.
Parlament Studentów oraz wydziałowe rady Samorządu Studentów wspierają finansowo i organizacyjnie działalność studenckich kół
naukowych i organizacji studenckich działających na Uniwersytecie
Gdańskim. Ich wykaz znajduje się pod adresem:
www.univ.gda.pl/pl/info_dla_stud/?tpl=kolanaukowe

Parlament Studentów wraz z wydziałowymi radami Samorządu Studentów organizuje też 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 Neptunalia.
Dni Kultury Studenckiej Neptunalia są największym tego typu wydarzeniem 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, Kukiz i Piersi, Lao
Che, Farben Lehre, Habakuk, Izrael. Studenci uczestniczą też licznie
w pokazach filmów pod gołym niebem, kabaretonach, zawodach sportowych, koncertach i imprezach organizowanych w popularnych trójmiejskich klubach.

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.edu.pl
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Akademickie Centrum
Kultury
„Alternator”
to instytucja działająca
w ramach Uniwersytetu
Gdańskiego, której celem jest
animowanie kulturalnego życia
środowiska akademickiego.
W ramach Centrum działa kilkanaście grup twórczych, które
organizują ponad 150 różnorodnych wydarzeń rocznie.
„Alternator” otwarty jest również na indywidualne projekty
studentów chcących zaprezentować się w przestrzeni
Uniwersytetu. Służymy pomocą wszystkim, którzy mają
ciekawe pomysły i chęci do ich
realizacji.
Do sztandarowych obszarów
działań twórczych ACK należą: literatura – Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Proza życia”, scena muzyczna – muzyczne
UGięcie, Wolne miasto Gdańsk, teatr – teatralna
Scena Alternatora, film – cykle tematyczne DKF
„ „miłość Blondynki”, działania alternatywne
i społeczne – Wielki Przejazd Rowerowy,
pracownia sitodruku, pracownia video.
Akademickie Centrum Kultury coraz
mocniej angażuje się w realizację
międzynarodowych projektów
społeczno-kulturalnych, takich
jak temporary Home, Bike
tour, Kinomobilny.

„ALteRNAtOR”
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„Alternator” włącza się również w promocję
zachowań proekologicznych, na przykład przez propagowanie jazdy na rowerze, montaż stojaków rowerowych w przestrzeni UG, inicjowanie selektywnej
zbiórki odpadów, organizację paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
„Alternator” to również działalność wydawnicza: składanka muzyczna Muzyczne UGięcie, płyta Missa Gratiatoria, która powstała w ramach
współpracy Akademickiego Chóru
UG z Leszkiem możdżerem;
ogólnopolski periodyk „panoptikum”, „proza życia”
(pokłosie Konkursu Literackiego). Najnowszym projektem
wydawniczym jest płyta I’m goin’
to sing, zawierająca pieśni z nurtu
negro spiritualsnagrana przez Akademicki Chór UG pod dyrygenturą
marcina tomczaka.
zapraszamy do współtworzenia Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator”. jesteśmy
otwarci na Wasze pomysły. U nas jest miejsce
na każdą inicjatywę!!! Więcej informacji znajdziecie na
stronie:
www.ack.gda.pl

AKADemICKI
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kontakt:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy
Akademicki Inkubator
Uniwersytecie Gdańskim od 2004 roku pomaga
Przedsiębiorczości
studentom i absolwentom UG w realizacji ich
przy
Uniwersytecie
Gdańskim
marzeń o własnej firmie. Przez osiem lat działalul.
Armii
Krajowej
110,
pok. 206
ności AIP UG wsparł ponad pięćset pięćdziesiąt
(Biblioteka
ekonomiczna)
młodych osób w prowadzeniu ponad czterystu pięć81-824 Sopot
dziesięciu projektów biznesowych, z których wiele przetel. (58) 523 11 30
rodziło się w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Studenci
e-mail: aipug@przedsiebiorca.pl
mogą w AIP UG korzystać z bezpłatnego doradztwa podczas przygotowywania się do założenia własnego Start Upu, uczestniczyć w szkoleniach
organizowanych przez inkubator oraz założyć firmę w programie preinkubacji.
www.inkubatory.pl
Szczegółowe informacje na temat oferowanego wsparcia oraz porady
dotyczące planowanego biznesu można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00–15.00 w siedzibie AIP UG.

PRzeDSIeęBIORCzOśCI

BIURO
KARIeR

trening twórczości
rozmowa kwalifikacyjna
fundusze unijne
praca w zespole
rekrutacja
Assessment Center
radzenie sobie ze stresem
skuteczne poszukiwanie pracy.
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Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej
określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu Gdańskiego. zgodnie
z nim student Uniwersytetu Gdańskiego
może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
sportowe,
6) zapomogi.
Wyżej wymienione świadczenia, z wyjątkiem stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, przyznawane są na wniosek studenta przez Wydziałową
Komisję Stypendialną. termin i miejsce składania
wniosków o przyznanie stypendiów ustala Wydziałowa 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 dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, 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 stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń
pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania
stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców,
a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii europejskiej.
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Stypendium socjalne może być przyznane na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Student studiów stacjonarnych znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania 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 zakwaterowania 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 uprawniającą studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne ustala prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studentów na zasadach określonych w Regulaminie oraz Ustawie o świadczeniach
rodzinnych. W roku akademickim 2011/2012 progi
dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stawek stypendiów
przedstawiają się następująco:
Dochód netto na osobę
w rodzinie za poprzedni rok
kalendarzowy

Wysokość stawki

do 456,00 zł

370,00 zł

stypendium socjalne

od 456,01 zł do 782,00 zł

270,00 zł

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub innym obiekcie
do 456,00 zł

od 456,01 zł do 782,00 zł

470,00 zł
370,00 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego

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.
Najważniejsze informacje dotyczące spraw
socjalnych, w tym Regulamin przyznawania
pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego oraz formularze
wniosków stypendialnych,
dostępne są pod adresem:
www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/?tpl=socjal
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organu i nie jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium to może być przyznane na
okres semestru lub roku akademickiego na wniosek
studenta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć
nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego
organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. W roku akademickim 2012/2013 wysokości
stawek stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przedstawiają się następująco:
Stopień
niepełnosprawności

Wysokość stawki

umiarkowany

200,00 zł

znaczny
lekki

250,00 zł
150,00 zł

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może
otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej. tak więc
stypendium to można otrzymać nie wcześniej 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 dziekana 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 poprzednim roku akademickim, może otrzymać jedno stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. środki przeznaczone na stypendium rektora dla najlepszych
studentów stanowią nie więcej niż 40% środków
przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

P I E R W S Z EGO

R O K U

Stypendia rektora dla najlepszych studentów w zależności 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 studentów,
ustalana na początku roku akademickiego lub semestru przez prorektora ds. studenckich w porozumieniu
z Parlamentem Studentów UG, w zależności od liczby
uprawnionych do pobierania świadczenia studentów
na danym kierunku. W roku akademickim 2012/2013
wysokość stawki tego stypendium wynosi 280 zł.

zapomoga może być przyznana studentowi, który
z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:
a) nieszczęśliwego wypadku,
b) poważnej choroby udokumentowanej
zaświadczeniem lekarskim,
c) śmierci członka najbliższej rodziny,
d) kradzieży,
e) klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,
f) innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji
Stypendialnej 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 stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje właściwy minister na wniosek
właściwej rady wydziału
Uniwersytetu Gdańskiego.
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W

roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano około
dwa tysiące miejsc w 10 domach studenckich. 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 programów wymiany studenckiej, osoby odbywające w UG praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do 2 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 akademikach, 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 310 zł
miesięcznie. Cennik, zasady przyznawania miejsc
w domach studenckich, regulamin mieszkańca,
a także niezbędne formularze można
znaleźć na stronie:
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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.

K

www.jakdojade.pl

fot. maŁGoRzata aRmatYŃsKa

ul. świętokrzyska 15, ul. Na Stoku 49, tunel pod
omunikacja miejska w trójmieście
Dworcem PKP w Gdańsku Głównym) lub w Biurze
obsługiwana jest przez trzech przeObsługi Klienta zKm w Gdyni (ul. Kilińskiego 16) złożyć
woźników: zarząd transportu miejskiego w Gdańsku
legitymację wraz z odpowiednim wnioskiem.
(ztm Gdańsk), zarząd Komunikacji miejskiej w Gdyni
Najszybszym środkiem transportu w trójmieście jest
(zKm Gdynia; wraz z ztm Gdańsk zapewnia transport
SKm. Cena przejazdu zależy tutaj od odległości; taryfa
także mieszkańcom Sopotu) oraz Szybką Kolej miejską
zmienia się co 6 km. Bilet trzeba skasować przed
(SKm). Każdy z nich ma swój odrębny system biletowy,
wejściem do kolejki, gdyż w środku nie ma kasowników,
cennik i zasięg usług. W Sopocie, gdzie znajdują się
a kontrolerzy serca mają nieczułe. Szybka Kolej miejska
Wydział ekonomiczny, Wydział zarządzania oraz Bibliooferuje bilety jednorazowe, tygodniowe, miesięczne,
teka ekonomiczna (tam siedzibę ma nasza redakcja),
kwartalne, w jedną lub obie strony. Podróż kolejką
należy zwrócić uwagę, do jakiego autobusu się wsiada.
ze stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet do Sopotu
Autobusy, w których obowiązują bilety zKm Gdynia,
trwa niecałe 10 min, a do Gdyni – nieco ponad 20 min.
są biało-niebieskie, natomiast autobusy ztm Gdańsk –
Przejazd z ztm Gdańsk zabiera więcej czasu. Pociągi
pomarańczowo-czerwone. W tych pierwszych u kiespóźniają się rzadko, ale kiedy już to robią, to naprawdę
rowcy można zakupić jedynie karnet (pięć biletów
pełną parą. Na stronie www.skm.pkp.pl należy na biepo 1,50 zł), w tych drugich – bilety godzinne (ulgowy
żąco sprawdzać zmiany w rozkładzie jazdy i pamiętać,
za 1,80 zł), najlepiej za odliczoną gotówkę.
że w soboty i niedziele pociągi kursują rzadziej.
W kiosku oraz rozstawionych w wielu miejscach auAby usprawnić system komunikacyjny, wprowadzono
tomatach biletowych można także zakupić bilety jednowspólny rodzaj biletu, zwany biletem metropolitalnym
przejazdowe albo dobowe – w zależności od potrzeb.
(obecnie w wersji jednoprzejazdowej, 24- i 72-godzinIstnieje również możliwość kupna biletu przez
nej, a także miesięcznej). jest on dostępny w trzech
komórkę. W tym celu trzeba utworzyć bezpłatne konto
kombinacjach: komunalnej (obowiązuje w ztm
na stronie: www.mobilet.pl, ściągnąć specjalną aplikację
Gdańsk, zKm Gdynia i mzK Wejherowo),
na telefon komórkowy i zasilić konto przelewem. W ten
kolejowo-komunalnej dwóch organisposób uzyskuje się określoną kwotę. Później wystarczy
zatorów (SKm plus przewoźnik
uruchomić program, wybrać bilet i podczas kontroli
komunalny jednego z wybranych
wyświetlić go kontrolerom.
miast) oraz kolejowo-komunalNajlepszym rozwiązaniem dla studenta są oczywiście
nej wszystkich przewoźników.
bilety miesięczne i semestralne. Sieciowy bilet semesten ostatni (miesięczny) dla stutralny (czteromiesięczny), pozwalający na korzystanie
dentów stanowi wydatek
ze wszystkich linii ztm Gdańsk (także nocnych i międzyw wysokości 110 zł. Więcej
gminnych), kosztuje 194 zł. Bilety okresowe w Gdańsku
informacji oraz cennik na
i Gdyni oraz bilet metropolitalny ładuje się na elektrostronie:
niczną kartę miejską (zwaną też e-biletem). Na karcie
www.mzkzg.org
tej zostają zapisane między innymi informacje o rodzaju
biletu i trasie, na którą go wykupiono. Osoba kontrolująca, przykładając czytnik, może błyskawicznie
sprawdzić wszystkie te dane. Karta w przyszłości
ma pełnić także inne funkcje; będzie można skorzystać
z niej przy płaceniu za parking, wstęp do muzeum
lub na koncert. Kartę miejską najwygodniej
jest zamówić przez Internet (www.ztm.gda.pl,
www.zkmgdynia.pl). za jej wydanie pobierana
pozostałe cenniki:
jest kaucja w wysokości 10 zł. Otrzymany
hwww.skm.pkp.pl/bilety/tabele-oplat
po załadowaniu elektronicznego biletu paragon
www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecej/taryfa
należy zachować do ewentualnej reklamacji.
www.zkmgdynia.pl/?mod=1. taryfa - Bilety jednoraFunkcja karty miejskiej (i biletu metropolizowe&lang=pl
talnego) może zostać zapisana na elektronihwww.zkmgdynia.pl/?mod=1. taryfa - Bilety okresowe
cznej legitymacji studenckiej. Aby było to
możliwe, należy w jednym z punktów ztm
w wyszukaniu odpowiedniego dojazdu pomoże strona:
w Gdańsku (ul. Witosa 12, ul. Wyspiańskiego 9A,
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Wspólne gotowanie, czy to na stancji, czy w akademiku, jest jednym
z najtańszych (choć wymagających czasu) sposobów na tanie i dobre
jedzenie. Nie zawsze jednak ma się ochotę i możliwość, by upichcić
coś samemu. Gdzie wtedy zjeść coś dobrego i, najlepiej, niedrogiego?

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 urywania się z zajęć. to swoiste koło ratunkowe dla
tych, którzy na wydziale muszą niekiedy spędzić
cały dzień. Bufety wydziałowe różnią się między
sobą serwowanymi potrawami. Wybór jest spory
i zależy od wydziału – od różnego rodzaju kanapek
i drożdżówek, przez jajecznicę, omlet, naleśniki, po
gulasz węgierski czy schab po góralsku. Są też potrawy bardziej tradycyjne, takie jak fasolka z bułką,
barszcz czy pierogi. Oprócz tego na chętnych czeka
typowe tzw. szybkie jedzenie, czyli hamburgery, zapiekanki i hot-dogi. za pełne danie obiadowe
zapłacić trzeba około 15 zł, chociaż ceny są
naprawdę zróżnicowane.
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Po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się restauracja Cztery Pory Roku, w oddalonym o 10 min
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 kawiarenek, 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 rozmaitymi restauracyjkami: od fast foodów, przez
kuchnię wegetariańską, po cukiernie i pijalnie czekolady. Nie sposób ich wszystkich opisać, ale na pewno
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dobra rada – lepiej
odejść w głąb bocznych uliczek (szczególnie w sezonie), gdzie można zjeść równie dobrze, ale taniej.
Gdynia także oferuje sporo 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. świętojańskiej zlokalizowana jest Gdynianka – jedna z lepszych pizzerii w mieście.

W okolicach Kampusu Oliwskiego znajduje się kilka
innych miejsc wartych polecenia. Pierwsze z nich
to mcDonald’s, gdzie – choć jedzenie nie jest najzdrowsze – serwują całkiem dobrą kawę. Niedaleko
nowego budynku Wydziału Biologii znajduje się
także KFC. Fast foody to jednak nie wszystko,
co oferuje Przymorze. zaraz obok Biblioteki
Głównej znajduje się manekin, gdzie serwują
Ceny żywności podskoczyły ostatnimi czasy i coraz
przepyszną kawę oraz smaczne i tanie
trudniej znaleźć tanie jedzenie na mieście.
naleśniki (od 4,5 zł za naleśnik
mitem są już stołówki i bary
z cukrem pudrem do 16 zł za taki
mleczne, w których można się
bAry mleCZne:
ze szpinakiem i łososiem), a to
przejeść za grosze. W barach
wszystko blisko i klimatycznie.
mlecznych jest jednak szybGDAńSK
Bar turystyczny, ul. Szeroka 8
Idąc w kierunku peronu SKm,
ko, sprawnie i przeważnie
Neptun,
ul.
Długa
33/34
można zajrzeć do Pepe Pizzy
smacznie.
Syrena, Al. Grunwaldzka 71/73
w CH Familia. Pizza jest tam
W trójmieście coś dla
Kmar, ul. Pomorska 84
naprawdę dobra, choć klasysiebie znajdą także
SOPOt
czna i lepiej wybrać się tam
miłośnicy wegetariańskich
Bar
Bursztynowy,
ul. Grunwaldzka 88
zaraz po odebraniu stypeposiłków. W wielu restaundium albo kieszonkowego.
racjach i barach można
GDyNIA
Bistro Luna,
ul. Władysława IV 38
Dobra zupa,
ul. świętojańska 66

fot. Ka leszczYŃsKa
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biOwAy

Polecane restauracje trzeba wypróbować
samemu. zawsze przecież ktoś czegoś nie lubi, trafi
GDAńSK
na zły dzień kelnerki albo nie przypadnie mu do
ul. Wały jagiellońskie 34
gustu
atmosfera miejsca. z czasem każdy wyrobi
ul. miszewskiego 17
sobie
opinię i znajdzie swój ulubiony lokal. Być
Al. Grunwaldzka 141
może bardziej niż samo jedzenie przekona Was
ul. Dmowskiego 11 F
Green wAy
lokalizacja, a może to klimat miejsca sprawi,
GDyNIA
że miło je zapamiętacie. Nie wiadomo...
ul. Władysława IV 37
SOPOt
Na szczęście w trójmieście jest znacznie
ul. Bohaterów monte Cassino 47
więcej wspaniałych restauracji niż te skuGDAńSK
pione najbliżej wydziałów Uniwersytetu
ul. Dmowskiego 11 F
Gdańskiego.
ul. Garncarska 4/6
ul. Długa 11
żabianka SKm

zamówić „zielone” jedzenie, ale istnieją też typowe bary
wegetariańskie, takie jak BIOWAy czy
Green Way. 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 zakończyć całość
deserkiem. Warto też wiedzieć, że bary te współpracują ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwego
Handlu ,,trzeci świat i my”.
Warte polecenia jest również Centrum Handtym, którzy
lowe Galeria Bałtycka we Wrzeszczu. Oprócz
gotują
sami, polecamy
ogromnej liczby sklepów wszelkiej maści,
strony:
usytuowanych jest w nim także kilkanaście
www.smaczny.pl
stoisk z jedzeniem. Na ostatnim piętrze
www.smacznie.com
galerii każdy głodny student znajdzie coś dla
www.pysznie.pl
siebie. Oprócz typowych fast foodów, tawww.palcelizac.pl
kich jak mcDonald's, znajdują się tam także
www.mniammniam.pl
bary: wegetariański, z kuchnią włoską czy
www.pychotka.pl
polską. Wszystko w miarę 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 trójmieście znajduje się
wiele mniejszych lokali. W Gdańsku
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.
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GDyNIA
ul. Abrahama 24
Al. marszałka
Piłsudskiego 57
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W trójmieście działa wiele klubów studenckich. Większość z nich
znajduje się w pobliżu uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Gdańskiego
i Politechniki Gdańskiej. Poniżej podajemy adresy niektórych z nich.

ul. Siedlicka 4
Gdańsk-Wrzeszcz
www.kwadratowa.pl

ul. 1 maja 12/12A
Sopot

ul. Wyspiańskiego 5
Gdańsk-Wrzeszcz
www.klubhi-fi.pl
ul. Do Studzienki 61
Gdańsk-Wrzeszcz
www.mechanik.com.pl
ul. Dębowa 7
Gdańsk
www.klubmedyk.com.pl
ul. traugutta 115 B
Gdańsk-Wrzeszcz
www.punkt.gda.pl
ul. Czyżewskiego 29
Gdańsk-Oliwa
www.trops.biz
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ul. Polanki 66
Gdańsk-Oliwa
www.xkwadrat.pl

ul. Polanki 65
Gdańsk-Oliwa
www.klubygrek.com.pl
ul. Grunwaldzka 195/197
Gdańsk-Wrzeszcz
www.klubzak.com.pl
ul. Wyspiańskiego 9
Gdańsk-Wrzeszcz
www.infinium.pl
fot. Ka leszczYŃsKa

ul. Do Studzienki 34A
Gdańsk-Wrzeszcz
www.autsajder.com.pl

