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Drodzy Studenci,
cieszę się, że mogę powitać Was w największej uczelni na Pomorzu, która nieustannie dąży do tego, aby oprócz słowa największa
móc z pełną odpowiedzialnością używać słowa najlepsza. Uniwersytet Gdański to bowiem czołowa uczelnia publiczna w naszym
kraju, łącząca najlepsze akademickie tradycje z nowoczesnością.
Wszystkim Wam możemy zaproponować świetne warunki studiowania w stale rozbudowywanym Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, w nowych gmachach wydziałów, nowoczesnych
pracowniach, laboratoriach, salach i aulach. W ostatnich miesiącach oddaliśmy do użytku gmach Wydziału Chemii, rośnie 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 okres studiów nie będzie kojarzył się Wam
tylko z trudami odkrywania akademickiej wiedzy, ale także z wielką pasją i przygodą.
Studiowanie to właśnie 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 rozlicznych studenckich kół
naukowych, a ci z Was, którzy chcą zmierzyć się w czysto sportowej rywalizacji, mogą działać w Klubie
Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy UG.
Na naszej Alma Mater zdobędziecie niezbędną wiedzę, a przez praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą już w czasie studiów będziecie mogli skonfrontować ją z rzeczywistością, by z jak najlepszym rezultatem wejść na rynek pracy już po zakończeniu studiów. Wielu z Waszych
starszych kolegów już w trakcie studiów zakłada własne firmy, bierze 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.
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.
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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.

NASZA
Uniwersytet 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 niemal sześćdziesięciu 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.
Regulamin studiów dostępny jest pod adresem
www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/1974/files/zal12u12.pdf

rektor UniWersytetU GdańskieGo
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UNiWERSyTETU GdAńSKiEGO
Szczegółowe informacje dotyczące studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach znajdują się na stronach
wydziałów. Poniżej podajemy najbardziej przydatne adresy.
MiędzyUczelniany Wydział
BiotechnoloGii UG-GUMed
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, akademiki itp.
www.biotech.ug.edu.pl/index.php?mmenu=10104

Wydział BioloGii
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

Wydział cheMii
ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk-Oliwa

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
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Wydział ekonoMiczny
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

Wydział filoloGiczny
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

Wydział historyczny
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
dziekanat
www.historia.ug.edu.pl/pl/dziekanat
stypendia i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.
www.historia.ug.edu.pl/pl/informacje_dla--studentow
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Wydział MateMatyki, fizyki i inforMatyki

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
dziekanat, plany zajęć, stypendia i akademiki, opłaty
za studia, wzory dokumentów itp.
www.mﬁ.ug.edu.pl/pl/ogloszenia_dziekanatu

Wydział naUk sPołecznych
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/index.php?id=strony/wydzial/o_nas
dziekan
www.wns.ug.edu.pl/index.php?id=strony/wydzial/dziekan
prodziekani
www.wns.ug.edu.pl/index.php?id=strony/wydzial/prodziekani
dziekanat
www.wns.ug.edu.pl/index.php?id=strony/studenci/dziekanat
stypendia i akademiki
www.wns.ug.edu.pl/index.php?id=strony/studenci/
podstawowe_socjalne

Wydział oceanoGrafii i GeoGrafii
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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Wydział PraWa i adMinistracji
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

Wydział zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, Sopot

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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UNiWERSyTETU GdAńSKiEGO
stUdioWanie czas zacząć,
czyli stUdent W BiBliotece
Postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze pisma student przyjmuje już w czasie pierwszych zajęć na uniwersytecie. Uświadamia sobie wówczas, że do nauki nie wystarczy mu notatnik, sprawny umysł, skupienie i uwaga.
Wykładowcy wymagają bowiem zapoznania się z książkami, a także najnowszymi artykułami naukowymi, raportami, statystykami czy aktami prawnymi. co można zrobić
w takiej sytuacji? Ruszyć z październikową ofensywą do
biblioteki!
BiBlioteka UniWersytetU GdańskieGo
jest największą książnicą naukową na Pomorzu – jej zbiory liczą około półtora miliona woluminów. Obecnie tworzy ją Biblioteka Główna wraz z siedmioma bibliotekami
specjalistycznymi, usytuowanymi na wydziałach. Biblioteka działa na rzecz całego środowiska naukowego Trójmiasta przez pięć wypożyczalni, dwadzieścia dwie czytelnie, informatoria i Oddział informacji Naukowej.
Nowoczesny budynek Biblioteki Głównej został oddany do użytku w 2006 roku. Znajduje się w nim ponad
pięćset miejsc dla czytelników, w tym osiemdziesiąt cztery stanowiska komputerowe. We wszystkich czytelniach
z komputerów bibliotecznych dostępne są wyłącznie:
strona UG, katalog biblioteczny, biblioteki cyfrowe
i wszystkie bazy oraz czasopisma elektroniczne prenumerowane przez BUG. Baza linków może być rozbudowywana. Każdy zarejestrowany czytelnik może zgłosić
strony WWW służące dydaktyce i edukacji, wypełniając
formularz kontaktowy na stronie BUG http://dostep.
bg.ug.edu.pl/. 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.
karta BiBlioteczna
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WyPożyczanie książek
to czynność, której należy dokonywać osobiście – książek
nie można zamawiać online. Aby wypożyczyć interesujący nas tytuł, należy odnaleźć go w katalogu komputerowym na stronie http://katalog.bg.ug.edu.pl. Potem, jeżeli
książka ma status „dostępna” i lokalizację BUG Oliwa,
trzeba spisać jej sygnaturę i poszukać w wypożyczalni na
i piętrze. Księgozbiór zgromadzony w Bibliotece Głównej
w wolnym dostępie liczy ponad pięćset tysięcy woluminów. Wypożyczać na zewnątrz można sześć tytułów,
a jeśli studiuje się na dwóch kierunkach, po przedłożeniu
drugiego indeksu – osiem. Komputerowo można zamawiać książki w Bibliotece Ekonomicznej, chemicznej
i Prawnej. Od momentu wysłania zamówienia książka
oczekuje trzy dni na odbiór, później wraca do magazynu.
konto czytelnika
zawiera między innymi informację o liczbie wypożyczonych książek i terminach ich zwrotu. Umożliwia też
jednomiesięczną prolongatę książek. Należy jej jednak
dokonać przed upływem terminu zwrotu książki. Gdy
książka zostanie przetrzymana, konto zostaje zablokowane do czasu uiszczenia kary i oddania przetrzymanych
pozycji. Większość zbiorów w Bibliotece Głównej jest
uporządkowana tematycznie i udostępniana w wolnym
dostępie.
e-zasoBy
to ponad trzy miliony tytułów książek elektronicznych,
znajdujących się w sześciu bazach i ponad sześćdziesiąt
pięć tysięcy tytułów czasopism elektronicznych. BUG
oferuje także dostęp do baz dostępnych dzięki licencji
narodowej – w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Są to
bazy EBScO, Nature, Science, Science direct, Springer
Link, Wiley-Blackwell, Web of Knowledge, ScOPUS.
dostęp do nich można uzyskać także z komputerów domowych przez usługę VPN – www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby
/bazy-danych.
W sprawie szkoleń z prezentacji zasobów elektronicznych prosimy o kontakt z Beatą Bartczak, Bilioteka
Główna, pok. 057, beata.bartczak@ug.edu.pl.

szkolenia BiBlioGraficzne
są pomocne wszystkim tym, którzy mają problemy z wyszukiwaniem informacji, tworzeniem bibliografii i poszukiwaniem literatury na dany temat. Szkolenia odbywają się indywidualnie. Zapraszamy na nie do czytelni
informacji Naukowej do Biblioteki Głównej (pok. 055
na parterze). W trakcie szkolenia nasi bibliotekarze przybliżą narzędzia i sposoby wyszukiwania literatury oraz informacji w internecie, a także pokażą, jak najskuteczniej szukać w Komputerowym Katalogu Zbiorów UG publikacji
na określony temat. Sprawdzą także, czy i gdzie w Polsce
znajduje się poszukiwana książka lub czasopismo zagraniczne, jak również zaprezentują zasady funkcjonowania
i wyszukiwania zasobów cyfrowych między innymi w Pomorskiej Bibliotece cyfrowej, która jest współtworzona
przez BUG (http://pbc.gda.pl/dlibra).
Od nowego roku akademickiego zapraszamy wszystkich chętnych studentów na grupowe, cykliczne szkolenia
biblioteczno-bibliograficzne pt. „Klucz Biblioteczny”. W ich
trakcie pokażemy, jak skutecznie korzystać z zasobów,
usług i katalogów bibliotecznych. Odkryjemy także metody wyszukiwania i selekcji informacji oraz literatury.
Tematykę i termin dostosowujemy do potrzeb grupy. Zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Głównej po uprzednim ustaleniu terminu.
Więcej informacji: e-mail: infonauk@bg.ug.edu.pl,
tel. 58 523 32 14
BiBlioteki sPecjalistyczne
usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie wydziałów
UG lub mieszczą się na wydziałach. Ze względu na znaczne odległości miedzy budynkami dydaktycznymi uczelni
a Biblioteką Główną, są one bardzo ważnymi placówkami, dzięki którym studenci mają łatwy dostęp do specjalistycznych książek i czasopism.
Biblioteki specjalistyczne są w większości bibliotekami
tradycyjnymi – z zamkniętymi magazynami, które realizują
zamówienia na podstawie rewersów. W ich czytelniach
znajduje się podstawowy księgozbiór związany z kierunkami na wydziale, dobrany we współpracy z nauczycielami akademickimi. 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 siedmiu filii,

pamiętając jednak, że powinien oddać książkę w tej samej bibliotece, z której ją wypożyczył. Godziny otwarcia
bibliotek specjalistycznych są różne, podobnie jak zasady
korzystania z czytelni i zamawiania książek. Można je
sprawdzić na stronie domowej biblioteki www.bg.ug.edu.pl.
Biblioteka Główna, Ekonomiczna i Prawna zapraszają studentów przez siedem dni w tygodniu.
odWiedzając BiBliotekę GłóWną
zawsze zostawiamy okrycie wierzchnie i torby w szafkach
samoobsługowych na parterze w holu głównym. Trzeba
pamiętać, by mieć przy sobie dwuzłotową monetę, która
zostanie zwrócona po opróżnieniu szafki. Wolny dostęp
do książek oznacza brak konieczności wypełniania rewersów i daje możliwość poruszania się z książką po całej bibliotece. Należy pamiętać, że w bibliotece z telefonów
komórkowych można korzystać jedynie w holu.
W czytelniach znajdują się kserokopiarki samoobsługowe, z których można skorzystać za odpowiednią opłatą.
WirtUalna Wycieczka Po BiBliotece
i nie tylko
Powierzchnia budynku Biblioteki Głównej może onieśmielać, ale jednocześnie zachęcać do spędzenia wolnego
czasu podczas tzw. okienek i nie tylko. Wygodne fotele,
otwarta przestrzeń, przyjazna cisza sprzyjają nauce i nadrobieniu zaległości czytelniczych. Pozwalają też porzucić
wyobrażenie biblioteki jako magazynu książek, a zobaczyć
bibliotekę jako ośrodek edukacyjny, informacyjny i kulturalny.
Wszystkich chętnych do korzystania z naszych usług zapraszamy na wirtualną wycieczkę po Bibliotece Głównej,
dostępną na stronie: http://przewodnik.bg.ug.edu.pl.
Osoby, które chciałyby odwiedzić bibliotekę osobiście
lub pokazać ją studentom innych uczelni zapraszamy na
bezpłatne zwiedzanie budynku z przewodnikiem. Zgłoszenia przyjmowane są w Oddziale informacji Naukowej
Biblioteki Głównej.
Specjalnie dla studentów i roku przygotowaliśmy Niezbëdnik studenta – Jak zapisać sië do Biblioteki UG. Znajduje się on na stronie: www.bg.ug.edu.pl/pomoc/niezbednik-studenta-i-roku? start=1.

ZAPRASZAMy!
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JęZyKOW OBcycH
Studium Języków Obcych to jednostka międzywydziałowa, zapewniająca studentom naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego oraz polskiego (dla
obcokrajowców) z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych. Realizuje ono programy nauczania języków obcych z elementami interkulturowymi w ramach języka ogólnego i specjalistycznego na
wszystkich kierunkach studiów, opierając się na kryteriach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Języki obce oferowane są również jako przedmioty do wyboru. Po zakończonym lektoracie studenci
otrzymują certyfikat w języku polskim i w języku nauczanym określający poziom ich biegłości językowej.
Studium Języków Obcych jest także certyfikowanym
ośrodkiem egzaminacyjnym języka angielskiego, francu-
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skiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Organizuje kursy
przygotowawcze do egzaminów BEc, chambre de
commerce et d'industrie de Paris, d.E.L.E i ÖSd.
dla zainteresowanych Studium organizuje również
płatne kursy językowe z wszystkich oferowanych języków oraz języka chińskiego i japońskiego na różnych
poziomach zaawansowania. działa przy nim biblioteka,
która gromadzi podręczniki, słowniki i materiały audiowizualne przeznaczone do nauki języków obcych.
Kontakt:
tel. 58 523 12 14, 58 523 12 16, 58 523 11 70
fax 58 523 14 57
e-mail: sjo@ug.edu.pl
Więcej informacji: www.sjo.ug.edu.pl

NA UNiWERSyTEciE GdAńSKiM
Sport na Uniwersytecie Gdańskim to przede wszystkim Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz
Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański. Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu w ramach zajęć z wychowania fizycznego
prowadzi grupy ogólnorozwojowe i rehabilitacyjne.
Grupy ogólnorozwojowe spotykają się na zajęciach
między innymi z: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej,
fitness, tenisa ziemnego i stołowego, nordic walking,
badmintona, pływania i ćwiczeń siłowych.
Wyróżniający się studenci mogą wstąpić do Klubu
Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego
i kontynuować sportową pasję w sekcjach. Najlepsi
reprezentują Uniwersytet Gdański na zawodach wojewódzkich (Ligi Międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Mistrzostwa Lat Pierwszych),
ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Puchary Polski) i międzynarodowych (turnieje towarzyskie m.in. w Paryżu i Amsterdamie). Klub
AZS UG od lat utrzymuje się w czołówce Akademickich Mistrzostw Polski. W ostatniej edycji 2012/2013
zajął V miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. W rywalizacji wojewódzkiej AZS UG zajął ii miejsce, wyprzedzając między innymi Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Sekcje AZS UG to: aerobik sportowy, badminton,
futsal kobiet i mężczyzn, judo, koszykówka, lekka atle-

tyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna kobiet
i mężczyzn, pływanie, siatkówka kobiet i mężczyzn,
snowboard, trójbój siłowy, sekcja taneczna, tenis stołowy, tenis ziemny, żeglarstwo, wspinaczka sportowa.
W klubie istnieją też sekcje wyczynowe – futsal mężczyzn (ekstraklasa) i koszykówka kobiet (i liga).
członkiem AZS UG mogą zostać także osoby, które
nie uprawiają czynnie sportu, ale mają talent organizacyjny. Mogą one rozwijać swoją pasję przy tworzeniu
takich projektów, jak: Akademickie Mistrzostwa Polski
(w ostatnich latach organizowane w piłce ręcznej, siatkówce plażowej, judo i tenisie stołowym), festiwale
sportowe czy turnieje towarzyskie.
Klub Uczelniany AZS UG wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu co roku organizuje Międzywydziałowe Mistrzostwa UG w dziesięciu dyscyplinach. dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjny
majowy Bieg o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego.
Ponadto Klub AZS UG i Studium WFiS mają w swojej ofercie obozy letnie i zimowe. W okresie wakacyjnym studenci mogą spędzić niezapomniane chwile
na Mazurach podczas obozów żeglarskich. W okresie zimowym sportowa propozycja to obozy narciarskie w kraju (Białka Tatrzańska) i za granicą (Włochy,
Francja).
Więcej informacji: www.azs.ug.edu.pl
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STUdENTóW UG
Studenci 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.ug.edu.pl/
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pl/info_dla_stud/?tpl=kolanaukowe). 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 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, Myslovitz, Strachy Na Lachy, Kukiz i Piersi, Brodka, 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 Uniwersytetu
Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 58, pok. 107, 132
80-308 Gdańsk
tel./fax: 58 523 23 19, e-mail: rekkr@ug.edu.pl
Więcej informacji: www.parlament.ug.edu.pl

AKAdEMicKiE cENTRUM KULTURy UG
Od ponad trzydziestu lat Akademickie centrum Kultury „Alternator”, działające w ramach Uniwersytetu
Gdańskiego, animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego.
„Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad sto pięćdziesiąt różnorodnych
wydarzeń. Nie brakuje przy tym miejsca dla indywidualnych projektów studentów, którzy chcą zaprezentować się w uniwersyteckiej przestrzeni.
do wiodących działań AcK należą:
scena muzyczna – koncerty Akademickiego chóru
Uniwersytetu Gdańskiego oraz projekt „Muzyczne
UGięcie”;
taniec – występy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”, Zespołu Tańca irlandzkiego
i Szkockiego Uniwersytetu Gdańskiego „Trebraruna”,
Zespołu celtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego „Animus Saltandi” oraz Zespołu Tańca Brzucha „Agadir”;
film – Kinomobilizacja, cykle tematyczne oraz przedsięwzięcia dyskusyjnego Klubu Filmowego UG „Miłość Blondynki”, takie jak Kinematograf Polski (retrospektywy filmowe i spotkania z twórcami polskiego
kina), Europa bez fikcji (pokazy europejskiego kina dokumentalnego połączone z debatą), Kino na kozetce
(zagadnienia psychoanalizy w kinie), a także działalność
Uniwersyteckiej Kroniki Filmowej;
teatr – przedstawienia na Scenie Teatralnej Alternatora (TAcK-a, Grupa improwizacji Teatralnej);
projekty interdyscyplinarne – organizacja Festiwalu
Kultury Azjatyckiej „Made in Azja”;
wydawnictwo – czasopismo naukowe „Panoptikum”
i rocznik studencki „Przezrocze”, antologie Proza życia
(pokłosie Konkursu Literackiego), kaszubski przekład
Ślubu Witolda Gombrowicza, tomiki poezji Tadeusza
dąbrowskiego i Mariusza Więcka, a także płyty:

I'm goin’ to sing z muzyką negro spirituals (nagrana
przez Akademicki chór UG), Missa Gratiatoria (powstała w ramach współpracy Akademickiego chóru
z Leszkiem Możdżerem), Kropki (nowatorski projekt
Mateusza Kołosa) oraz seria zróżnicowanych brzmieniowo składanek Muzycznego UGięcia.
„Alternator” zajmuje się także akcjami społeczno-kulturalnymi, które często powstają przy współpracy z innymi instytucjami. Akcje te to: Bike Toure, Moving Baltic
Sea, Znikający Klub, Temporary Home, Wielki Przejazd
Rowerowy, studenckie spotkania podróżnicze „Menażki”. W ramach działań alternatywnych funkcjonują pracownia sitodruku i pracownia video oraz odbywają się
warsztaty tematyczne. Poza szeroko rozumianą aktywnością kulturalną centrum włącza się w promocję zachowań proekologicznych przez promowanie kultury
rowerowej, montaż stojaków rowerowych w przestrzeni uniwersyteckiej, inicjowanie zbiórek odpadów, organizowanie paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskania energii.
W Akademickim centrum Kultury UG „Alternator”
każdy znajdzie coś dla siebie, bo centrum to muzyka –
taniec – film – teatr – wydawnictwo – działanie, to ludzie
pełni pasji. Nie zwlekaj więc, przyłącz się i wyrusz z nami w kulturalną podróż!
Więcej informacji: www.ack.ug.edu.pl
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iNKUBATOR PRZEdSięBiORcZOści
Akademicki inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim od 2004 roku pomaga studentom i absolwentom UG w realizacji ich marzeń o własnej firmie.
Przez osiem lat działalności AiP UG wsparł ponad pięćset pięćdziesiąt młodych osób w prowadzeniu ponad
czterystu pięćdziesięciu projektów biznesowych, z których wiele przerodziło się w dobrze prosperujące
przedsiębiorstwa. Studenci 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.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego wsparcia oraz porady dotyczące planowanego biznesu
można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach
09.00 – 15.00 w siedzibie AiP UG.
Kontakt:
Akademicki inkubator Przedsiębiorczości
przy Uniwersytecie Gdańskim
ul. Armii Krajowej 110, pok. 206
(Biblioteka Ekonomiczna), 81-824 Sopot
tel. 58 523 11 30; e-mail: aipug@przedsiebiorca.pl
www.inkubatory.pl

UNiWERSyTETU GdAńSKiEGO
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 znalezienie
pracy zgodnej z zainteresowaniami i kierunkiem studiów, tak, by Twoja kariera nie była dziełem przypadku.
Zacznij od przyjrzenia się własnym umiejętnościom,
kompetencjom, cechom charakteru i zainteresowaniom.
Zastanów się, jaka branża czy rodzaj aktywności zawodowej będą dla ciebie najbardziej interesujące, a następnie rozpocznij rozpoznanie rynku. Zbierz informacje na
temat kluczowych umiejętności oraz kwalifikacji w wybranych obszarach i skonfrontuj je z już posiadanymi
umiejętnościami. dzięki temu dowiesz się, co jeszcze
powinieneś dla siebie zrobić.
Teraz zacznij działać. Możliwości jest wiele – praktyki,
wolontariat, działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, praca dorywcza itp. dzięki dodatkowej aktywności możesz nie tylko zdobyć 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.
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W swoich działaniach nie jesteś sam – pomoże ci nasze Biuro Karier. Naszym zadaniem jest między innymi
wspieranie studentów i absolwentów w stawianiu
pierwszych kroków na rynku pracy przez: indywidualne
konsultacje (doradztwo zawodowe, prawo pracy, zakładanie działalności gospodarczej), warsztaty na temat 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.
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:
Trening twórczości (20 godz.), ABc metodologii zarządzania projektami (20 godz.), Zarządzanie karierą zawodową (20 godz.), Rekrutacja od A do Z (20 godz.),
Trening interpersonalny (20 godz.), Assessment center
(10 godz.), Radzenie sobie ze stresem (10 godz.), Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (10 godz.), Negocjacje (10 godz.) oraz Asertywność (10 godz.). Więcej
informacji i zapisy w BK UG.

MATERiALNA
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.

styPendiUM socjalne
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 2013/2014 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 300,00 zł

430,00 zł

stypendium socjalne

od 300,01 zł do 600,00 zł
od 600,01 zł do 820,00 zł

360,00 zł
300,00 zł

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub innym obiekcie
do 300,00 zł

od 300,01 zł do 600,00 zł
od 600,01 zł do 820,00 zł

530,00 zł

460,00 zł
400,00 zł
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styPendiUM sPecjalne dla osóB
niePełnosPraWnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego 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 2013/2014 wysokości
stawek stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przedstawiają się następująco:
Stopień
niepełnosprawności

Wysokość stawki

umiarkowany

220,00 zł

znaczny

270,00 zł

lekki

170,00 zł

styPendiUM rektora
dla najlePszych stUdentóW
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.
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 2013/2014
wysokość stawki tego stypendium wynosi 310 zł.
zaPoMoGa
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
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
przyznaje właściwy minister na wniosek właściwej
rady wydziału Uniwersytetu Gdańskiego.

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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dOJEżdżAć?
Nie takie Trójmiasto straszne, choć początki mieszkania w nim 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
Komunikacja miejska w Trójmieście obsługiwana jest przez
trzech przewoźników: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
(ZTM Gdańsk), Zarząd Komunikacji Miejskiej w 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. W Sopocie, gdzie znajdują się Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania oraz Biblioteka Ekonomiczna (tam siedzibę ma nasza redakcja) należy zwrócić uwagę, do jakiego autobusu się wsiada.
Autobusy, w których obowiązują bilety ZKM Gdynia, są biało-niebieskie, natomiast autobusy ZTM Gdańsk – pomarańczowo-czerwone (do Sopotu kursują linie 117, 122 oraz 143). W tych
pierwszych u kierowcy można zakupić jedynie karnet (pięć biletów ulgowych po 1,50 zł), w tych drugich – bilety godzinne
(ulgowy za 1,80 zł), najlepiej za odliczoną gotówkę. Na linie nocne i pospieszne należy kupić droższy bilet. Jeśli macie wątpliwości, przed zakupem zapytajcie kierowcy, czy na pewno taki bilet
powinniście kupić.
Bilety na jeden przejazd albo na dobę można kupić w kiosku
oraz rozstawionych w wielu miejscach automatach biletowych.
istnieje również możliwość kupna biletu przez komórkę. W tym
celu trzeba utworzyć bezpłatne konto na stronie: www.mobilet.pl, ściągnąć specjalną aplikację na telefon komórkowy i zasilić
konto przelewem. Kupno biletu wiąże się ze ściągnięciem na telefon specjalnej aplikacji. Później wystarczy uruchomić program,
wybrać bilet i podczas kontroli wyświetlić go kontrolerom.
Najlepszym rozwiązaniem dla studenta jest oczywiście zakup
biletów miesięcznych lub semestralnych. Sieciowy bilet semestralny (czteromiesięczny), pozwalający na korzystanie ze
wszystkich linii ZTM Gdańsk (także nocnych i międzygminnych),
kosztuje 194 zł. Bilety okresowe w Gdańsku i Gdyni oraz bilet
metropolitalny (będzie o nim mowa poniżej) ładuje się na elektroniczną kartę miejską (zwaną też e-biletem). Na karcie tej zostają zapisane między innymi informacje o rodzaju biletu i trasie,
na którą go wykupiono. Osoba kontrolująca, przykładając czytnik do e-biletu, 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 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 studenckiej. Aby było to
możliwe, należy w jednym z punktów ZTM w Gdańsku (ul. Wyspiańskiego 9A, ul. świętokrzyska 15, ul. Na Stoku 49, tunel pod
dworcem PKP w Gdańsku Głównym) lub w Biurze Obsługi

Klienta ZKM w Gdyni (ul. Kilińskiego 16 oraz ul. Wójta Radtkego
25) złożyć legitymację wraz z odpowiednim wnioskiem.
Najszybszym środkiem transportu w Trójmieście jest SKM.
cena przejazdu zależy tutaj od odległości; taryfa zmienia się co
6 km. Bilet trzeba skasować przed wejściem do kolejki (chyba,
że został kupiony w automacie), gdyż w środku nie ma kasowników, a kontrolerzy serca mają nieczułe. Szybka Kolej Miejska
oferuje bilety jednorazowe, tygodniowe, miesięczne, kwartalne,
w jedną lub obie strony. Podróż kolejką ze stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet do Sopotu trwa niecałe 10 min, a do Gdyni
– nieco ponad 20 min. Przejazd z ZTM Gdańsk zabiera więcej
czasu. Pociągi spóźniają się rzadko, ale kiedy już to robią, to naprawdę pełną parą. Należy na bieżąco sprawdzać zmiany w rozkładzie jazdy na stronie www.skm.pkp.pl i pamiętać, że w soboty i niedziele pociągi kursują rzadziej.
Aby usprawnić system komunikacyjny, wprowadzono wspólny
rodzaj biletu, zwany biletem metropolitalnym (obecnie w wersji
jednoprzejazdowej, 24- i 72-godzinnej, a także miesięcznej). Jest
on dostępny w trzech kombinacjach: komunalnej (obowiązuje
w ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK Wejherowo), kolejowo-komunalnej dwóch organizatorów (SKM, Przewozy Regionalne
plus przewoźnik komunalny jednego z wybranych miast) oraz
kolejowo-komunalnej wszystkich przewoźników. Ten ostatni
(miesięczny) dla studentów stanowi wydatek w wysokości 110 zł.
Więcej informacji oraz szczegółowy cennik można znaleźć na
stronie: www.mzkzg.org.
Pozostałe cenniki:
www.skm.pkp.pl/bilety/tabele-oplat
www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/sipinfo/wiecej/taryfa
www.zkmgdynia.pl/?mod=1. Taryfa - Bilety jednorazowe
&lang=pl
www.zkmgdynia.pl/?mod=1. Taryfa - Bilety okresowe
W wyszukaniu odpowiedniego dojazdu pomoże strona
www.jakdojade.pl
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i cO ZJEść?
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 przyrządzić
coś samemu. Gdzie wtedy zjeść coś dobrego i, najlepiej, niedrogiego?

na Wydziale
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 i omlet, do naleśników. 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.
...Blisko WydziałU
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.
Tuż obok Biblioteki Głównej znajduje się Manekin,
w którym serwują przepyszną kawę oraz smaczne i tanie naleśniki (od 4,5 zł za naleśnik z cukrem pudrem do
16 zł za naleśnik 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 stronie skrzyżowania znajduje się
restauracja cztery Pory Roku, w oddalonym o 10 min
Alfa centrum można zajrzeć do Sfinksa (zniżka 50%
dla studentów do godz. 13.00). Tam znajduje się też
kilka kawiarenek, w tym Tchibo, oraz cukiernia Sowa,
warta polecenia, lecz niestety, dość droga.
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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 – w Sopocie lepiej jest odejść
w głąb bocznych uliczek (szczególnie w sezonie), gdzie
można zjeść równie dobrze, ale taniej.
Gdynia także oferuje spory wybór 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.
tanie jedzenie na Mieście
ceny żywności podskoczyły ostatnimi czasy i coraz
trudniej znaleźć tanie jedzenie na mieście. Mitem są
już stołówki i bary mleczne, w których można się
przejeść za grosze. W barach mlecznych posiłki dostaje się jednak szybko i przeważnie są one smaczne.
Bary Mleczne:
Bar Turystyczny – Gdańsk, ul. Szeroka 8
Neptun – Gdańsk, ul. długa 33/34
Syrena – Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Grunwaldzka
71/73
Kmar – Gdańsk-żabianka, ul. Pomorska 84
Bar Bursztynowy – Sopot, ul. Grunwaldzka 88
Bistro Luna – Gdynia, ul. Władysława iV 38
dobra Zupa – Gdynia, ul. świętojańska 66

W Trójmieście coś dla siebie znajdą także miłośnicy
wegetariańskich posiłków. W wielu restauracjach i barach można 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. W BiOWAy obowiązuje zniżka studencka (20%), więc 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”.

trze galerii każdy głodny student znajdzie coś dla siebie. Oprócz typowych fast foodów, takich jak
Mcdonald's, znajdują się tam także bary: wegetariański, z kuchnią włoską, chińską czy 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.

BioWay:
Gdańsk:
ul. Wały Jagiellońskie 34, ul. Miszewskiego 17
Al. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka)
ul. dmowskiego 11 F
Gdynia:
ul. Władysława iV 37

***
Polecane restauracje trzeba wypróbować samemu.
Zawsze przecież ktoś czegoś nie lubi, trafi na zły dzień
kelnerki albo nie przypadnie mu do gustu atmosfera
miejsca. Z czasem 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 wspaniałych restauracji niż te skupione najbliżej
wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Green Way:
Gdańsk:
ul. Garncarska 4/6
ul. długa 11
Gdynia:
ul. Abrahama 24, Al. Marszałka Piłsudskiego 57
Sopot:
ul. Bohaterów Monte cassino 47
Warte polecenia jest również centrum Handlowe
Galeria Bałtycka we Wrzeszczu. Oprócz ogromnej
liczby sklepów wszelkiej maści, usytuowanych jest
w nim kilkanaście stoisk z jedzeniem. Na ostatnim pię-

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

SMAcZNEGO!
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STUdENcKiE
W roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie
Gdańskim przygotowano blisko 2000 miejsc w 9 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. W tym roku do
remontu przeznaczony został dS 11.
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
www.akademikigdansk.pl/studenci.

STUdENcKiE
W Trójmieście działa wiele klubów studenckich. Większość z nich znajduje się w pobliżu uczelni, zwłaszcza
Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Akademicki Klub Politechniki
Gdańskiej „Kwadratowa”
ul. Siedlicka 4, Gdańsk-Wrzeszcz
www.kwadratowa.pl
Klub Studencki „Autsajder”
ul. do Studzienki 34A
Gdańsk-Wrzeszcz
www.autsajder.com.pl
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Klub Studencki „HiFi”
ul. Wyspiańskiego 5, Gdańsk-Wrzeszcz
www.klubhi-fi.pl

Klub Studencki „Xkwadrat”
ul. Polanki 66, Gdańsk-Oliwa
www.xkwadrat.pl

Klub Studencki „Łajba”
ul. Armii Krajowej 111, Sopot
www.lajbasopot.pl

Klub Studencki „Ygrek”
ul. Polanki 65, Gdańsk-Oliwa
www.klubygrek.com.pl

Klub Studencki „Mechanik”
ul. do Studzienki 61
Gdańsk-Wrzeszcz
www.klub-mechanik.pl

Klub „Żak”
ul. Grunwaldzka 195/197
Gdańsk-Wrzeszcz
www.klubzak.com.pl

Klub Studencki „Medyk”
ul. dębowa 7, Gdańsk
www.klubmedyk.com.pl

Studencki Pub Muzyczny
„Infinium”
ul. Wyspiańskiego 9
Gdańsk-Wrzeszcz
www.infinium.pl

Klub Studencki „Trops”
ul. czyżewskiego 29, Gdańsk-Oliwa
www.trops.biz

fot. Bogumił maśkiewicz

