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Dro dzy Stu den ci,
cie szę się, że mo gę po wi tać Was w naj więk szej uczel ni na Po mo -
rzu, któ ra nie ustan nie dą ży do te go, aby oprócz sło wa naj więk sza
móc z peł ną od po wie dzial no ścią uży wać sło wa naj lep sza. Uni wer -
sy tet Gdań ski to bo wiem czo ło wa uczel nia pu blicz na w na szym
kra ju, łą czą ca naj lep sze aka de mic kie tra dy cje z no wo cze sno ścią. 

Wszyst kim Wam mo że my za pro po no wać świet ne wa run ki stu -
dio wa nia w sta le roz bu do wy wa nym Bał tyc kim Kam pu sie Uni wer -
sy te tu Gdań skie go, w no wych gma chach wy dzia łów, no wo cze snych
pra cow niach, la bo ra to riach, sa lach i au lach. W ostat nich mie sią -
cach od da li śmy do użyt ku gmach Wy dzia łu Che mii, ro śnie bu dy -
nek neo fi lo lo gii. W pla nach jest bu do wa no wo cze sne go In sty tu tu
Bio tech no lo gii, In sty tu tu In for ma ty ki, cen trum spor to we go i do mu
stu denc kie go. Na te ce le zdo by wa my środ ki z Unii Eu ro pej skiej

oraz Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Kam pus Uni wer sy te tu Gdań skie go jest roz bu do wy wa ny
z my ślą o Was – ma my bo wiem na dzie ję, że dzię ki te mu okres stu diów nie bę dzie ko ja rzył się Wam 
tyl ko z tru da mi od kry wa nia aka de mic kiej wie dzy, ale tak że z wiel ką pa sją i przy go dą. 

Stu dio wa nie to wła śnie nie tyl ko na uka i sys te ma tycz na pra ca. To czas zdo by wa nia no wych do świad -
czeń, po zna wa nia lu dzi, za wie ra nia trwa łych przy jaź ni i od naj dy wa nia wła snej ży cio wej dro gi. Na na szej
uczel ni mo że cie roz wi jać swo je za in te re so wa nia, uczest ni cząc w pra cach roz licz nych stu denc kich kół 
na uko wych, a ci z Was, któ rzy chcą zmie rzyć się w czy sto spor to wej ry wa li za cji, mo gą dzia łać w Klu bie
Uczel nia nym Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy UG. 

Na na szej Al ma Ma ter zdo bę dzie cie nie zbęd ną wie dzę, a przez prak ty ki i sta że w in sty tu cjach i przed się -
bior stwach w ca łej Pol sce i za gra ni cą już w cza sie stu diów bę dzie cie mo gli skon fron to wać ją z rze czy wi sto -
ścią, by z jak naj lep szym re zul ta tem wejść na ry nek pra cy już po za koń cze niu stu diów. Wie lu z Wa szych
star szych ko le gów już w trak cie stu diów za kła da wła sne fir my, bie rze udział w eu ro pej skich i pol skich pro -
gra mach wy mia ny stu den tów oraz mię dzy na ro do wych pro jek tach. Stu dia na Uni wer sy te cie Gdań skim
ukoń czy ło wie le osób pia stu ją cych dziś wy so kie sta no wi ska w kra ju i za gra ni cą. 

Dro dzy Stu den ci, ży czę Wam, aby stu dia oka za ły się speł nie niem ma rzeń i by ły na zna czo ne pa sją od kry -
wa nia i zmie nia nia świa ta. Pa mię taj cie tak że o tym, że to nie tyl ko okres waż ny dla przy szłe go ży cia za wo -
do we go, ale tak że czas wiel kiej przy go dy, ra do ści i za ba wy. 

Rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go
Prof. dr hab. Ber nard Lam mek

Adres redakcji: Biblioteka Ekonomiczna
 ul. Armii Krajowej 110, 81–824 Sopot, pok. 201, 202
tel. (58) 523 12 62; fax (58) 523 12 63
e-mail: gazeta@ug.edu.pl
wydanie internetowe: http://gazeta.ug.edu.pl
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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

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.

rektor UniWersytetU GdańskieGo 

Prorektor ds. stUdenckich

Prorektor ds. kształcenia

Prorektor ds. naUki

Prorektor ds. rozWojU i finansóW

kanclerz UniWersytetU GdańskieGo

NASZA
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Szczegółowe informacje dotyczące studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach znajdują się na stronach
wydziałów. Poniżej podajemy najbardziej przydatne adresy.

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

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
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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 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

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
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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 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

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
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stU dio Wa nie czas za cząć, 
czy li stU dent W Bi Blio te ce 
Po sta wę ak tyw ne go uczest nic twa w kul tu rze pi sma stu -
dent przyj mu je już w cza sie pierw szych za jęć na uni wer -
sy te cie. Uświa da mia so bie wów czas, że do na uki nie wy -
star czy mu no tat nik, spraw ny umysł, sku pie nie i uwa ga.
Wy kła dow cy wy ma ga ją bo wiem za po zna nia się z książ ka -
mi, a tak że naj now szy mi ar ty ku ła mi na uko wy mi, ra por ta -
mi, sta ty sty ka mi czy ak ta mi praw ny mi. co moż na zro bić
w ta kiej sy tu acji? Ru szyć z paź dzier ni ko wą ofen sy wą do
bi blio te ki!

Bi Blio te ka Uni Wer sy te tU Gdań skie Go 
jest naj więk szą książ ni cą na uko wą na Po mo rzu – jej zbio -
ry li czą oko ło pół to ra mi lio na wo lu mi nów. Obec nie two -
rzy ją Bi blio te ka Głów na wraz z sied mio ma bi blio te ka mi
spe cja li stycz ny mi, usy tu owa ny mi na wy dzia łach. Bi blio te -
ka dzia ła na rzecz ca łe go śro do wi ska na uko we go Trój -
mia sta przez pięć wy po ży czal ni, dwa dzie ścia dwie czy tel -
nie, in for ma to ria i Od dział in for ma cji Na uko wej. 

No wo cze sny bu dy nek Bi blio te ki Głów nej zo stał od da -
ny do użyt ku w 2006 ro ku. Znaj du je się w nim po nad
pięć set miejsc dla czy tel ni ków, w tym osiem dzie siąt czte -
ry sta no wi ska kom pu te ro we. We wszyst kich czy tel niach 
z kom pu te rów bi blio tecz nych do stęp ne są wy łącz nie:
stro na UG, ka ta log bi blio tecz ny, bi blio te ki cy fro we 
i wszyst kie ba zy oraz cza so pi sma elek tro nicz ne pre nu -
me ro wa ne przez BUG. Ba za lin ków mo że być roz bu do -
wy wa na. Każ dy za re je stro wa ny czy tel nik mo że zgło sić
stro ny WWW słu żą ce dy dak ty ce i edu ka cji, wy peł nia jąc
for mu larz kon tak to wy na stro nie BUG http://do step.
bg.ug.edu.pl/. W Bi blio te kach: Głów nej, Bio lo gicz nej,
Eko no micz nej, Hu ma ni stycz nej i Praw nej do stęp ny jest
in ter net bez prze wo do wy dzię ki usłu dze Edu ro am. Aby
uzy skać do stęp do sie ci bez prze wo do wej, na le ży po brać
cer ty fi kat głów ny i oso bi sty ze stro ny UG www.edu ro -
am.ug.edu.pl/pl/jak.

kar ta Bi Blio tecz na

Wy Po ży cza nie ksią żek
to czyn ność, któ rej na le ży do ko ny wać oso bi ście – ksią żek
nie moż na za ma wiać on li ne. Aby wy po ży czyć in te re su ją -
cy nas ty tuł, na le ży od na leźć go w ka ta lo gu kom pu te ro -
wym na stro nie http://ka ta log.bg.ug.edu.pl. Po tem, je że li
książ ka ma sta tus „do stęp na” i lo ka li za cję BUG Oli wa,
trze ba spi sać jej sy gna tu rę i po szu kać w wy po ży czal ni na
i pię trze. Księ go zbiór zgro ma dzo ny w Bi blio te ce Głów nej
w wol nym do stę pie li czy po nad pięć set ty się cy wo lu mi -
nów. Wy po ży czać na ze wnątrz moż na sześć ty tu łów, 
a je śli stu diu je się na dwóch kie run kach, po przed ło że niu
dru gie go in dek su – osiem. Kom pu te ro wo moż na za ma -
wiać książ ki w Bi blio te ce Eko no micz nej, che micz nej 
i Praw nej. Od mo men tu wy sła nia za mó wie nia książ ka
ocze ku je trzy dni na od biór, póź niej wra ca do ma ga zy nu. 

kon to czy tel ni ka
za wie ra mię dzy in ny mi in for ma cję o licz bie wy po ży czo -
nych ksią żek i ter mi nach ich zwro tu. Umoż li wia też 
jed no mie sięcz ną pro lon ga tę ksią żek. Na le ży jej jed nak
do ko nać przed upły wem ter mi nu zwro tu książ ki. Gdy
książ ka zo sta nie prze trzy ma na, kon to zo sta je za blo ko wa -
ne do cza su uisz cze nia ka ry i od da nia prze trzy ma nych
po zy cji. Więk szość zbio rów w Bi blio te ce Głów nej jest
upo rząd ko wa na te ma tycz nie i udo stęp nia na w wol nym
do stę pie.

e -za so By 
to po nad trzy mi lio ny ty tu łów ksią żek elek tro nicz nych,
znaj du ją cych się w sze ściu ba zach i po nad sześć dzie siąt
pięć ty się cy ty tu łów cza so pism elek tro nicz nych. BUG
ofe ru je tak że do stęp do baz do stęp nych dzię ki li cen cji
na ro do wej – w ra mach Wir tu al nej Bi blio te ki Na uki. Są to
ba zy EBScO, Na tu re, Scien ce, Scien ce di rect, Sprin ger
Link, Wi ley -Blac kwell, Web of Know led ge, ScOPUS.
do stęp do nich moż na uzy skać tak że z kom pu te rów do -
mo wych przez usłu gę VPN – www.bg.ug.edu.pl/e -za so by
/ba zy -da nych.

W spra wie szko leń z pre zen ta cji za so bów elek tro-
nicz nych pro si my o kon takt z Be atą Bart czak, Bi lio te ka
Głów na, pok. 057, be ata.bart czak@ug.edu.pl.
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szko le nia Bi Blio Gra ficz ne 
są po moc ne wszyst kim tym, któ rzy ma ją pro ble my z wy -
szu ki wa niem in for ma cji, two rze niem bi blio gra fii i po szu -
ki wa niem li te ra tu ry na da ny te mat. Szko le nia od by-
wa ją się in dy wi du al nie. Za pra sza my na nie do czy tel ni 
in for ma cji Na uko wej do Bi blio te ki Głów nej (pok. 055 
na par te rze). W trak cie szko le nia na si bi blio te ka rze przy bli -
żą na rzę dzia i spo so by wy szu ki wa nia li te ra tu ry oraz in for -
ma cji w in ter ne cie, a tak że po ka żą, jak naj sku tecz niej szu -
kać w Kom pu te ro wym Ka ta lo gu Zbio rów UG pu bli ka cji
na okre ślo ny te mat. Spraw dzą tak że, czy i gdzie w Pol sce
znaj du je się po szu ki wa na książ ka lub cza so pi smo za gra -
nicz ne, jak rów nież za pre zen tu ją za sa dy funk cjo no wa nia 
i wy szu ki wa nia za so bów cy fro wych mię dzy in ny mi w Po -
mor skiej Bi blio te ce cy fro wej, któ ra jest współ two rzo na
przez BUG (http://pbc.gda.pl/dli bra).

Od no we go ro ku aka de mic kie go za pra sza my wszyst -
kich chęt nych stu den tów na gru po we, cy klicz ne szko le nia
bi blio tecz no -bi blio gra ficz ne pt. „Klucz Bi blio tecz ny”. W ich
trak cie po ka że my, jak sku tecz nie ko rzy stać z za so bów,
usług i ka ta lo gów bi blio tecz nych. Od kry je my tak że me to -
dy wy szu ki wa nia i se lek cji in for ma cji oraz li te ra tu ry. 
Te ma ty kę i ter min do sto so wu je my do po trzeb gru py. Za -
ję cia bę dą się od by wać w Bi blio te ce Głów nej po uprzed -
nim usta le niu ter mi nu. 
Wię cej in for ma cji: e -ma il: in fo nauk@bg.ug.edu.pl, 
tel. 58 523 32 14

Bi Blio te ki sPe cja li stycz ne
usy tu owa ne są w bez po śred nim są siedz twie wy dzia łów
UG lub miesz czą się na wy dzia łach. Ze wzglę du na znacz -
ne od le gło ści mie dzy bu dyn ka mi dy dak tycz ny mi uczel ni 
a Bi blio te ką Głów ną, są one bar dzo waż ny mi pla ców ka -
mi, dzię ki któ rym stu den ci ma ją ła twy do stęp do spe cja li -
stycz nych ksią żek i cza so pism.

Bi blio te ki spe cja li stycz ne są w więk szo ści bi blio te ka mi
tra dy cyj ny mi – z za mknię ty mi ma ga zy na mi, któ re re ali zu ją
za mó wie nia na pod sta wie re wer sów. W ich czy tel niach
znaj du je się pod sta wo wy księ go zbiór zwią za ny z kie run -
ka mi na wy dzia le, do bra ny we współ pra cy z na uczy cie la -
mi aka de mic ki mi. Ofer ta Bi blio te ki Bry tyj skiej skie ro wa -
na jest do tej czę ści spo łecz no ści aka de mic kiej, któ ra
chcia ła by le piej po znać ję zyk, hi sto rię i li te ra tu rę bry tyj -
ską. Każ dy stu dent po po zy tyw nym za li cze niu szko le nia
mo że wy po ży czać i ko rzy stać ze wszyst kich sied miu fi lii,

pa mię ta jąc jed nak, że po wi nien od dać książ kę w tej sa -
mej bi blio te ce, z któ rej ją wy po ży czył. Go dzi ny otwar cia 
bi blio tek spe cja li stycz nych są róż ne, po dob nie jak za sa dy
ko rzy sta nia z czy tel ni i za ma wia nia ksią żek. Moż na je
spraw dzić na stro nie do mo wej bi blio te ki www.bg.ug.edu.pl.
Bi blio te ka Głów na, Eko no micz na i Praw na za pra sza ją stu -
den tów przez sie dem dni w ty go dniu.

od Wie dza jąc Bi Blio te kę GłóW ną 
za wsze zo sta wia my okry cie wierzch nie i tor by w szaf kach
sa mo ob słu go wych na par te rze w ho lu głów nym. Trze ba
pa mię tać, by mieć przy so bie dwu zło to wą mo ne tę, któ ra
zo sta nie zwró co na po opróż nie niu szaf ki. Wol ny do stęp
do ksią żek ozna cza brak ko niecz no ści wy peł nia nia re wer -
sów i da je moż li wość po ru sza nia się z książ ką po ca łej bi -
blio te ce. Na le ży pa mię tać, że w bi blio te ce z te le fo nów
ko mór ko wych moż na ko rzy stać je dy nie w ho lu. 

W czy tel niach znaj du ją się kse ro ko piar ki sa mo ob słu go -
we, z któ rych moż na sko rzy stać za od po wied nią opła tą. 

Wir tU al na Wy ciecz ka Po Bi Blio te ce 
i nie tyl ko 
Po wierzch nia bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej mo że onie -
śmie lać, ale jed no cze śnie za chę cać do spę dze nia wol ne go
cza su pod czas tzw. okie nek i nie tyl ko. Wy god ne fo te le,
otwar ta prze strzeń, przy ja zna ci sza sprzy ja ją na uce i nad -
ro bie niu za le gło ści czy tel ni czych. Po zwa la ją też po rzu cić
wy obra że nie bi blio te ki ja ko ma ga zy nu ksią żek, a zo ba czyć
bi blio te kę ja ko ośro dek edu ka cyj ny, in for ma cyj ny i kul tu -
ral ny.

Wszyst kich chęt nych do ko rzy sta nia z na szych usług za -
pra sza my na wir tu al ną wy ciecz kę po Bi blio te ce Głów nej,
do stęp ną na stro nie: http://prze wod nik.bg.ug.edu.pl. 

Oso by, któ re chcia ły by od wie dzić bi blio te kę oso bi ście
lub po ka zać ją stu den tom in nych uczel ni za pra sza my na
bez płat ne zwie dza nie bu dyn ku z prze wod ni kiem. Zgło -
sze nia przyj mo wa ne są w Od dzia le in for ma cji Na uko wej
Bi blio te ki Głów nej. 

Spe cjal nie dla stu den tów i ro ku przy go to wa li śmy Nie -
zbëd nik stu den ta – Jak za pi sać sië do Bi blio te ki UG. Znaj du -
je się on na stro nie: www.bg.ug.edu.pl/po moc/nie zbed -
nik -stu den ta -i -ro ku? start=1.

ZAPRASZAMy!
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JęZyKOW OBcycH

Stu dium Ję zy ków Ob cych to jed nost ka mię dzy wy dzia -
ło wa, za pew nia ją ca stu den tom na ukę ję zy ków: an giel -
skie go, nie miec kie go, fran cu skie go, hisz pań skie go, wło -
skie go, ro syj skie go, szwedz kie go oraz pol skie go (dla
ob co kra jow ców) z za sto so wa niem naj now szych tech -
no lo gii in for ma tycz nych. Re ali zu je ono pro gra my na -
ucza nia ję zy ków ob cych z ele men ta mi in ter kul tu ro wy -
mi w ra mach ję zy ka ogól ne go i spe cja li stycz ne go na
wszyst kich kie run kach stu diów, opie ra jąc się na kry te -
riach Eu ro pej skie go Sys te mu Opi su Kształ ce nia Ję zy ko -
we go. Ję zy ki ob ce ofe ro wa ne są rów nież ja ko przed -
mio ty do wy bo ru. Po za koń czo nym lek to ra cie stu den ci
otrzy mu ją cer ty fi kat w ję zy ku pol skim i w ję zy ku na -
ucza nym okre śla ją cy po ziom ich bie gło ści ję zy ko wej.

Stu dium Ję zy ków Ob cych jest tak że cer ty fi ko wa nym
ośrod kiem eg za mi na cyj nym ję zy ka an giel skie go, fran cu -

skie go, nie miec kie go i hisz pań skie go. Or ga ni zu je kur sy
przy go to waw cze do eg za mi nów BEc, cham bre de
com mer ce et d'in du strie de Pa ris, d.E.L.E i ÖSd.

dla za in te re so wa nych Stu dium or ga ni zu je rów nież
płat ne kur sy ję zy ko we z wszyst kich ofe ro wa nych ję zy -
ków oraz ję zy ka chiń skie go i ja poń skie go na róż nych
po zio mach za awan so wa nia. dzia ła przy nim bi blio te ka,
któ ra gro ma dzi pod ręcz ni ki, słow ni ki i ma te ria ły au dio -
wi zu al ne prze zna czo ne do na uki ję zy ków ob cych.

Kon takt:
tel. 58 523 12 14, 58 523 12 16, 58 523 11 70
fax 58 523 14 57
e -ma il: sjo@ug.edu.pl
Wię cej in for ma cji: www.sjo.ug.edu.pl
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Sport na Uni wer sy te cie Gdań skim to przede wszyst -
kim Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu oraz
Klub Uczel nia ny Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy Uni -
wer sy tet Gdań ski. Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go
i Spor tu w ra mach za jęć z wy cho wa nia fi zycz ne go
pro wa dzi gru py ogól no ro zwo jo we i re ha bi li ta cyj ne.
Gru py ogól no ro zwo jo we spo ty ka ją się na za ję ciach
mię dzy in ny mi z: ko szy ków ki, siat ków ki, pił ki noż nej,
fit ness, te ni sa ziem ne go i sto ło we go, nor dic wal king,
bad min to na, pły wa nia i ćwi czeń si ło wych. 

Wy róż nia ją cy się stu den ci mo gą wstą pić do Klu bu
Uczel nia ne go Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go 
i kon ty nu ować spor to wą pa sję w sek cjach. Naj lep si
re pre zen tu ją Uni wer sy tet Gdań ski na za wo dach wo -
je wódz kich (Li gi Mię dzy uczel nia ne, Aka de mic kie Mi -
strzo stwa Po mo rza, Mi strzo stwa Lat Pierw szych),
ogól no pol skich (Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski, Aka -
de mic kie Pu cha ry Pol ski) i mię dzy na ro do wych (tur nie -
je to wa rzy skie m.in. w Pa ry żu i Am ster da mie). Klub
AZS UG od lat utrzy mu je się w czo łów ce Aka de mic -
kich Mi strzostw Pol ski. W ostat niej edy cji 2012/2013
za jął V miej sce w kla sy fi ka cji uni wer sy te tów. W ry wa -
li za cji wo je wódz kiej AZS UG za jął ii miej sce, wy prze -
dza jąc mię dzy in ny mi Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go i Spor tu w Gdań sku.

Sek cje AZS UG to: ae ro bik spor to wy, bad min ton,
fut sal ko biet i męż czyzn, ju do, ko szy ków ka, lek ka atle -

ty ka, nar ciar stwo, pił ka noż na, pił ka ręcz na ko biet 
i męż czyzn, pły wa nie, siat ków ka ko biet i męż czyzn,
snow bo ard, trój bój si ło wy, sek cja ta necz na, te nis sto -
ło wy, te nis ziem ny, że glar stwo, wspi nacz ka spor to wa.
W klu bie ist nie ją też sek cje wy czy no we – fut sal męż -
czyzn (eks tra kla sa) i ko szy ków ka ko biet (i li ga).

człon kiem AZS UG mo gą zo stać tak że oso by, któ re
nie upra wia ją czyn nie spor tu, ale ma ją ta lent or ga ni za -
cyj ny. Mo gą one roz wi jać swo ją pa sję przy two rze niu
ta kich pro jek tów, jak: Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski
(w ostat nich la tach or ga ni zo wa ne w pił ce ręcz nej, siat -
ków ce pla żo wej, ju do i te ni sie sto ło wym), fe sti wa le
spor to we czy tur nie je to wa rzy skie.  

Klub Uczel nia ny AZS UG wraz ze Stu dium Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go i Spor tu co ro ku or ga ni zu je Mię dzy -
wy dzia ło we Mi strzo stwa UG w dzie się ciu dys cy pli -
nach. du żym za in te re so wa niem cie szą się tra dy cyj ny
ma jo wy Bieg o Pu char JM Rek to ra Uni wer sy te tu Gdań -
skie go oraz dni Spor tu Uni wer sy te tu Gdań skie go.

Po nad to Klub AZS UG i Stu dium WFiS ma ją w swo -
jej ofer cie obo zy let nie i zi mo we. W okre sie wa ka cyj -
nym stu den ci mo gą spę dzić nie za po mnia ne chwi le 
na Ma zu rach pod czas obo zów że glar skich. W okre -
sie zi mo wym spor to wa pro po zy cja to obo zy nar ciar -
skie w kra ju (Biał ka Ta trzań ska) i za gra ni cą (Wło chy,
Fran cja).

Wię cej in for ma cji: www.azs.ug.edu.pl
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Stu den ci Uni wer sy te tu Gdań skie go re pre zen to wa ni
są przez wy dzia ło we ra dy Sa mo rzą du Stu den tów UG
oraz Par la ment Stu den tów UG. W wy dzia ło wych ra -
dach Sa mo rzą du Stu den tów za sia da ją oso by wy bra ne
przez ogół stu den tów da ne go wy dzia łu, a w Par la -
men cie Stu den tów – przed sta wi cie le wy dzia ło wych
rad Sa mo rzą du Stu den tów.

Przed sta wi cie le Par la men tu Stu den tów i wy dzia ło -
wych rad Sa mo rzą du Stu den tów bio rą ak tyw ny udział
w pra cach or ga nów ko le gial nych uczel ni oraz in sty tu -
cji ogól no pol skich zwią za nych ze szkol nic twem wyż -
szym, ta kich jak: Par la ment Stu den tów Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, Fo rum Uni wer sy te tów Pol skich czy też
Ra da Głów na Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Współ -
de cy du ją o roz dzia le środ ków prze zna czo nych na po -
moc ma te rial ną dla stu den tów UG, an ga żu ją się 
w dzia łal ność cha ry ta tyw ną, do ra dza ją i po ma ga ją stu -
den tom w roz wią zy wa niu ich in dy wi du al nych pro ble -
mów do ty czą cych stu diów. 

Par la ment Stu den tów oraz wy dzia ło we ra dy Sa mo -
rzą du Stu den tów wspie ra ją fi nan so wo i or ga ni za cyj nie
dzia łal ność stu denc kich kół na uko wych i or ga ni za cji
stu denc kich dzia ła ją cych na Uni wer sy te cie Gdań skim
(ich wy kaz znaj du je się pod ad re sem www.ug.edu.pl/

pl/in fo_dla_stud/?tpl=ko la nau ko we). Or ga ni zu ją kon -
fe ren cje i spo tka nia ze zna ny mi ludź mi, a tak że ca ły
sze reg róż ne go ro dza ju im prez kul tu ral nych i kul tu ral -
no -roz ryw ko wych, m.in. otrzę si ny, po ło win ki, im pre -
zy in te gra cyj ne, obo zy ada pta cyj ne oraz Nep tu na lia.

dni Kul tu ry Stu denc kiej Nep tu na lia są naj więk szym
te go ty pu wy da rze niem na Po mo rzu. co ro ku bie rze
w nich udział kil ka dzie siąt ty się cy osób. Spo śród im -
prez nep tu na lio wych naj więk szym za in te re so wa niem
cie szą się kon cer ty ple ne ro we z udzia łem gwiazd, ta -
kich jak cho ciaż by Kult, T.Lo ve, La dy Pank, dżem,
Hey, My slo vitz, Stra chy Na La chy, Ku kiz i Pier si, Brod -
ka, Lao che, Far ben Leh re, Ha ba kuk, izra el. Stu den ci
uczest ni czą też licz nie w po ka zach fil mów pod go łym
nie bem, ka ba re to nach, za wo dach spor to wych, kon -
cer tach i im pre zach or ga ni zo wa nych w po pu lar nych
trój miej skich klu bach.

Kon takt: Par la ment Stu den tów Uni wer sy te tu 
Gdań skie go, ul. Wi ta Stwo sza 58, pok. 107, 132 
80-308 Gdańsk
tel./fax: 58 523 23 19, e -ma il: rekkr@ug.edu.pl
Więcej informacji: www.par la ment.ug.edu.pl
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do wio dą cych dzia łań AcK na le żą: 
sce na mu zycz na – kon cer ty Aka de mic kie go chó ru
Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz pro jekt „Mu zycz ne
UGięcie”;
ta niec – wy stę py Ze spo łu Pie śni i Tań ca Uni wer sy te -
tu Gdań skie go „Jan tar”, Ze spo łu Tań ca ir landz kie go 
i Szkoc kie go Uni wer sy te tu Gdań skie go „Tre bra ru na”,
Ze spo łu cel tyc kie go Uni wer sy te tu Gdań skie go „Ani -
mus Sal tan di” oraz Ze spo łu Tań ca Brzu cha „Aga dir”; 
film – Ki no mo bi li za cja, cy kle te ma tycz ne oraz przed -
się wzię cia dys ku syj ne go Klu bu Fil mo we go UG „Mi -
łość Blon dyn ki”, ta kie jak Ki ne ma to graf Pol ski (re tro -
spek ty wy fil mo we i spo tka nia z twór ca mi pol skie go
ki na), Eu ro pa bez fik cji (po ka zy eu ro pej skie go ki na do -
ku men tal ne go po łą czo ne z de ba tą), Ki no na ko zet ce
(za gad nie nia psy cho ana li zy w ki nie), a tak że dzia łal ność
Uni wer sy tec kiej Kro ni ki Fil mo wej;
te atr – przed sta wie nia na Sce nie Te atral nej Al ter na -
tora (TAcK-a, Gru pa im pro wi za cji Te atral nej);
pro jek ty in ter dy scy pli nar ne – organizacja Festiwalu
Kultury Azjatyckiej „Ma de in Azja”;
wy daw nic two – cza so pi smo na uko we „Pa nop ti kum”
i rocz nik stu denc ki „Prze zro cze”, an to lo gie Pro za ży cia
(po kło sie Kon kur su Li te rac kie go), ka szub ski prze kład
Ślu bu Wi tol da Gom bro wi cza, to mi ki po ezji Ta de usza
dą brow skie go i Ma riu sza Więc ka, a tak że pły ty: 

I'm go in’ to sing z mu zy ką ne gro spi ri tu als (na gra na
przez Aka de mic ki chór UG), Mis sa Gra tia to ria (po -
wsta ła w ra mach współ pra cy Aka de mic kie go chó ru 
z Lesz kiem Moż dże rem), Krop ki (no wa tor ski pro jekt
Ma te usza Ko ło sa) oraz se ria zróż ni co wa nych brzmie -
nio wo skła da nek Mu zycz ne go UGięcia.
„Al ter na tor” zaj mu je się tak że ak cja mi spo łecz no -kul -

tu ral ny mi, któ re czę sto po wsta ją przy współ pra cy z in -
ny mi in sty tu cja mi. Ak cje te to: Bi ke To ure, Mo ving Bal tic
Sea, Zni ka ją cy Klub, Tem po ra ry Ho me, Wiel ki Prze jazd
Ro we ro wy, stu denc kie spo tka nia po dróż ni cze „Me naż -
ki”. W ra mach dzia łań al ter na tyw nych funkcjonują pra -
cow nia si to dru ku i pra cow nia vi deo oraz od by wa ją się
warsz ta ty te ma tycz ne. Po za sze ro ko ro zu mia ną ak tyw -
no ścią kul tu ral ną cen trum włą cza się w pro mo cję za -
cho wań pro eko lo gicz nych przez pro mo wa nie kul tu ry
ro we ro wej, mon taż sto ja ków ro we ro wych w prze strze -
ni uni wer sy tec kiej, inicjowanie zbiórek od pa dów, or ga -
ni zo wa nie pa ne li dys ku syj nych do ty czą cych al ter na tyw -
nych źró deł po zy ska nia ener gii. 

W Aka de mic kim cen trum Kul tu ry UG „Al ter na tor”
każ dy znaj dzie coś dla sie bie, bo cen trum to mu zy ka –
ta niec – film – te atr – wy daw nic two – dzia ła nie, to lu dzie
peł ni pa sji. Nie zwle kaj więc, przy łącz się i wy rusz z na -
mi w kul tu ral ną po dróż!

Wię cej in for ma cji: www.ack.ug.edu.pl

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 zaprezento-
wać się w uniwersyteckiej przestrzeni.
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Aka de mic ki in ku ba tor Przed się bior czo ści przy Uni wer sy -
te cie Gdań skim od 2004 ro ku po ma ga stu den tom i ab -
sol wen tom UG w re ali za cji ich ma rzeń o wła snej fir mie.
Przez osiem lat dzia łal no ści AiP UG wsparł po nad pięć -
set pięć dzie siąt mło dych osób w pro wa dze niu po nad
czte ry stu pięć dzie się ciu pro jek tów biz ne so wych, z któ -
rych wie le prze ro dzi ło się w do brze pro spe ru ją ce
przed się bior stwa. Stu den ci mo gą w AiP UG ko rzy stać 
z bez płat ne go do radz twa pod czas przy go to wy wa nia się
do za ło że nia wła sne go Start Upu, uczest ni czyć w szko -
le niach or ga ni zo wa nych przez in ku ba tor oraz za ło żyć 
fir mę w pro gra mie pre in ku ba cji.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat ofe ro wa ne go wspar -
cia oraz po ra dy do ty czą ce pla no wa ne go biz ne su 
moż na uzy skać od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
09.00 – 15.00 w sie dzi bie AiP UG. 

Kon takt:
Aka de mic ki in ku ba tor Przed się bior czo ści 
przy Uni wer sy te cie Gdań skim 
ul. Ar mii Kra jo wej 110, pok. 206
(Bi blio te ka Eko no micz na), 81-824 So pot
tel. 58 523 11 30; e -ma il: aipug@przed sie bior ca.pl
www.in ku ba to ry.pl

ilu spo śród roz po czy na ją cych stu dia mło dych lu dzi za sta -
na wia się nad swo ją przy szło ścią za wo do wą? ilu wie już
te raz, co bę dzie ro bić po stu diach? czy w ogó le war to 
o tym my śleć w tej chwi li? Od po wia da my – tak! im wię -
cej po świę cisz uwa gi i cza su na wła sny roz wój w trak cie
stu diów, tym więk sze są Two je szan se na zna le zie nie
pra cy zgod nej z za in te re so wa nia mi i kie run kiem stu -
diów, tak, by Two ja ka rie ra nie by ła dzie łem przy pad ku. 

Za cznij od przyj rze nia się wła snym umie jęt no ściom,
kom pe ten cjom, ce chom cha rak te ru i za in te re so wa niom.
Za sta nów się, ja ka bran ża czy ro dzaj ak tyw no ści za wo -
do wej bę dą dla cie bie naj bar dziej in te re su ją ce, a na stęp -
nie roz pocz nij roz po zna nie ryn ku. Zbierz in for ma cje na
te mat klu czo wych umie jęt no ści oraz kwa li fi ka cji w wy -
bra nych ob sza rach i skon fron tuj je z już po sia da ny mi
umie jęt no ścia mi. dzię ki te mu do wiesz się, co jesz cze
po wi nie neś dla sie bie zro bić.

Te raz za cznij dzia łać. Moż li wo ści jest wie le – prak ty ki,
wo lon ta riat, dzia łal ność w ko łach na uko wych, or ga ni za -
cjach stu denc kich, pra ca do ryw cza itp. dzię ki do dat ko -
wej ak tyw no ści mo żesz nie tyl ko zdo być cen ne do -
świad cze nie za wo do we, ale też roz wi jać umie jęt no ści
or ga ni za tor skie, ko mu ni ka cji i pra cy z ludź mi, re ali za cji 
i za rzą dza nia pro jek ta mi, pra cy pod pre sją cza su, sa mo -
dziel no ści i wie le in nych, waż nych z punk tu wi dze nia
pra co daw ców. Waż ne, abyś szu kał i był ak tyw ny, bo
NAJLEPiEJ SPRAWdZiSZ Się POPRZEZ dZiAłANiE.

W swo ich dzia ła niach nie je steś sam – po mo że ci na -
sze Biu ro Ka rier. Na szym za da niem jest mię dzy in ny mi
wspie ra nie stu den tów i ab sol wen tów w sta wia niu
pierw szych kro ków na ryn ku pra cy przez: in dy wi du al ne
kon sul ta cje (do radz two za wo do we, pra wo pra cy, za kła -
da nie dzia łal no ści go spo dar czej), warsz ta ty na te mat pla -
no wa nia ka rie ry za wo do wej, po ru sza nia się po ryn ku
pra cy, do sko na le nia róż nych umie jęt no ści, po śred nic two
pra cy, prak tyk i sta ży (na na szej stro nie WWW znaj -
dziesz ofer ty pra cy, sta ży i prak tyk), or ga ni za cję giełd
pra cy oraz spo tkań z pra co daw ca mi.

Za pra sza my oso bi ście lub wir tu al nie: 
So pot, ul. Ar mii Kra jo wej 110
(budynek Bi blio te ki Eko no micz nej UG, p. 203)
http://bk.ug.edu.pl  

Warsz ta ty, któ re od bę dą się w tym ro ku:
Tre ning twór czo ści (20 godz.), ABc me to do lo gii za rzą -
dza nia pro jek ta mi (20 godz.), Za rzą dza nie ka rie rą za wo -
do wą (20 godz.), Re kru ta cja od A do Z (20 godz.), 
Tre ning in ter per so nal ny (20 godz.), As ses sment cen ter
(10 godz.), Ra dze nie so bie ze stre sem (10 godz.), Au to -
pre zen ta cja i wy stą pie nia pu blicz ne (10 godz.), Ne go cja -
cje (10 godz.) oraz Aser tyw ność (10 godz.). Wię cej 
in for ma cji i za pi sy w BK UG.

UNiWERSyTETU GdAńSKiEGO
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MATERiALNA
Szcze gó ło we za sa dy przy zna wa nia po mo cy ma te rial -
nej okre śla Re gu la min przy zna wa nia po mo cy ma te -
rial nej stu den tom Uni wer sy te tu Gdań skie go. Zgod nie
z nim stu dent Uni wer sy te tu Gdań skie go mo że ubie -
gać się o po moc ma te rial ną w for mie: 
1) sty pen dium so cjal ne go,
2) sty pen dium spe cjal ne go dla osób 

nie peł no spraw nych,
3) sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów,
4) sty pen dium mi ni stra za osią gnię cia w na uce,
5) sty pen dium mi ni stra za wy bit ne osią gnię cia 

spor to we,
6) za po mo gi.

Wy żej wy mie nio ne świad cze nia, z wy jąt kiem sty -
pen dium mi ni stra za osią gnię cia w na uce oraz sty pen -
dium mi ni stra za wy bit ne osią gnię cia spor to we, przy -
zna wa ne są na wnio sek stu den ta przez Wy dzia ło wą
Ko mi sję Sty pen dial ną. Ter min i miej sce skła da nia
wnio sków o przy zna nie sty pen diów usta la Wy dzia ło -
wa Ko mi sja Sty pen dial na, o czym in for mu je ogło sze -
niem na ta bli cy in for ma cyj nej.

Stu dent mo że otrzy my wać sty pen dium so cjal ne,
sty pen dium spe cjal ne dla osób nie peł no spraw nych
oraz sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów
w da nym ro ku aka de mic kim przez okres do dziesięciu
mie się cy, a gdy ostat ni rok stu diów trwa je den se -
mestr, przez okres do pię ciu mie się cy. Stu dent mo że
rów no cze śnie otrzy my wać sty pen dium rek to ra dla
naj lep szych stu den tów i sty pen dium mi ni stra za osią -
gnię cia w na uce i spo rcie. Otrzy ma nie tych stypen -
diów nie wy klu cza pra wa stu den ta do świad czeń 
po mo cy ma te rial nej oraz pra wa do otrzy my wa nia
sty pen dium przy zna wa ne go przez or ga ny sa mo rzą du
te ry to rial ne go oraz pra co daw ców, a tak że po cho dzą -
cych ze środ ków fun du szy struk tu ral nych Unii Eu ro -
pej skiej.

Dochód netto na osobę 
w rodzinie za poprzedni rok

kalendarzowy
Wysokość stawki

stypendium socjalne

do 300,00 zł 430,00 zł

od 300,01 zł do 600,00 zł 360,00 zł

od 600,01 zł do 820,00 zł 300,00 zł

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim

lub innym obiekcie

do 300,00 zł 530,00 zł

od 300,01 zł do 600,00 zł 460,00 zł

od 600,01 zł do 820,00 zł 400,00 zł

sty Pen diUM so cjal ne
Sty pen dium so cjal ne mo że być przy zna ne na okres se -
me stru lub ro ku aka de mic kie go na wnio sek stu den ta,
któ ry znaj du je się w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Stu -
dent stu diów sta cjo nar nych znaj du ją cy się w trud nej sy -
tu acji ma te rial nej mo że otrzy mać sty pen dium so cjal ne
w zwięk szo nej wy so ko ści z ty tu łu za miesz ka nia w do -
mu stu denc kim lub in nym obiek cie niż dom stu denc ki,
je że li co dzien ny do jazd z miej sca sta łe go za miesz ka nia
do uczel ni unie moż li wił by lub w znacz nym stop niu
utrud nił stu dio wa nie. Fakt za kwa te ro wa nia w obiek cie
in nym niż dom stu denc ki Uni wer sy te tu Gdań skie go na -
le ży po twier dzić umo wą naj mu z wła ści cie lem lub dys -
po nen tem lo ka lu oraz za świad cze niem o za mel do wa -
niu na po byt cza so wy w wy naj mo wa nym lo ka lu. 

Wy so kość do cho du na oso bę w ro dzi nie upraw nia -
ją cą stu den ta do ubie ga nia się o sty pen dium so cjal ne
usta la pro rek tor ds. stu denc kich w po ro zu mie niu 
z Par la men tem Stu den tów na za sa dach okre ślo nych
w Re gu la mi nie oraz Usta wie o świad cze niach ro dzin -
nych. W ro ku aka de mic kim 2013/2014 pro gi do cho -
du upraw nia ją ce go do ubie ga nia się o sty pen dium 
so cjal ne oraz wy so ko ści sta wek sty pen diów przed -
sta wia ją się na stę pu ją co:
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Sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów przy -
zna wa ne jest w licz bie nie więk szej niż 10% licz by stu -
den tów każ de go kie run ku stu diów. środ ki prze zna czo -
ne na sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów
sta no wią nie wię cej niż 40% środ ków prze zna czo nych
łącz nie na sty pen dia rek to ra dla naj lep szych stu den tów,
sty pen dia so cjal ne oraz za po mo gi. 

Sty pen dia rek to ra dla naj lep szych stu den tów w za -
leż no ści od pod ję tej przez Wy dzia ło wą Ko mi sję Sty -
pen dial ną uchwa ły przy zna wa ne są z po dzia łem na
for my i la ta kształ ce nia:
a) stu dia sta cjo nar ne i nie sta cjo nar ne,
b) stu dia i i ii stop nia, 
c) la ta stu diów.

Na Uni wer sy te cie Gdań skim obo wią zu je jed na staw -
ka sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów,
usta la na na po cząt ku ro ku aka de mic kie go lub se me stru
przez pro rek to ra ds. stu denc kich w po ro zu mie niu 
z Par la men tem Stu den tów UG, w za leż no ści od licz by
upraw nio nych do po bie ra nia świad cze nia stu den tów
na da nym kie run ku. W ro ku aka de mic kim 2013/2014
wy so kość staw ki te go sty pen dium wy no si 310 zł.

zaPoMoGa
Za po mo ga mo że być przy zna na stu den to wi, któ ry 
z przy czyn lo so wych zna lazł się przej ścio wo w trud -
nej sy tu acji ma te rial nej, z po wo du:
a) nie szczę śli we go wy pad ku,
b) po waż nej cho ro by udo ku men to wa nej 

za świad cze niem le kar skim,
c) śmier ci człon ka naj bliż szej ro dzi ny,
d) kra dzie ży,
e) klę ski ży wio ło wej, np. po wo dzi, po ża ru, 
f) in nych, któ re zda niem Wy dzia ło wej Ko mi sji 

Sty pen dial nej kwa li fi ku ją stu den ta do otrzy ma nia 
za po mo gi.
Zda rze nia lo so we po da ne przez stu den ta mu szą

być udo ku men to wa ne po twier dze niem wła ści wych
or ga nów (np. po li cji, stra ży po żar nej, Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej, to wa rzy stwa ubez pie cze nio we go itp.).

sty Pen diUM Mi ni stra za osią Gnię cia
W na Uce oraz sty Pen diUM Mi ni stra
za Wy Bit ne osią Gnię cia sPor to We
Sty pen dium mi ni stra za osią gnię cia w na uce oraz sty -
pen dium mi ni stra za wy bit ne osią gnię cia spor to we
przy zna je wła ści wy mi ni ster na wnio sek wła ści wej 
ra dy wy dzia łu Uni wer sy te tu Gdań skie go.

Stopień 
niepełnosprawności Wysokość stawki

znaczny 270,00 zł

umiarkowany 220,00 zł

lekki 170,00 zł

sty Pen diUM sPecjalne dla osóB
niePełnosPraWnych
Sty pen dium spe cjal ne dla osób nie peł no spraw nych
mo że otrzy my wać stu dent z ty tu łu nie peł no spraw no -
ści po twier dzo nej ak tu al nym orze cze niem wła ści we -
go or ga nu i nie jest ono uza leż nio ne od sy tu acji ma te -
rial nej stu den ta. Sty pen dium to mo że być przy zna ne
na okres se me stru lub ro ku aka de mic kie go na wnio sek
stu den ta, jed nak nie dłu żej niż do ostat nie go dnia mie -
sią ca, w któ rym upły wa ter min waż no ści orze cze nia.
Po wy ga śnię ciu waż no ści do tych cza so we go orze cze nia
o nie peł no spraw no ści stu dent wi nien przed ło żyć no we
orze cze nie lub za świad cze nie z od po wied nie go or ga -
nu o zło że niu wnio sku o wy da nie ko lej ne go orze cze -
nia. W ro ku aka de mic kim 2013/2014 wy so ko ści 
sta wek sty pen diów spe cjal nych dla osób nie peł no -
spraw nych przed sta wia ją się na stę pu ją co:

sty Pen diUM rek to ra 
dla naj leP szych stU den tóW
Sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów mo że
otrzy mać stu dent, któ ry uzy skał za rok stu diów wy -
so ką śred nią ocen lub po sia da osią gnię cia na uko we,
ar ty stycz ne lub wy so kie wy ni ki spor to we we współ -
za wod nic twie na szcze blu kra jo wym lub mię dzy na ro -
do wym i zło żył wnio sek w ter mi nie do 30 dni po za -
koń cze niu let niej se sji po praw ko wej. Tak więc
sty pen dium to moż na otrzy mać nie wcze śniej niż po
za li cze niu pierw sze go ro ku stu diów. 

Sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów nie
przy słu gu je stu den tom roz li cza ją cym rok aka de mic ki
po ter mi nie 30 wrze śnia, chy ba że ter min roz li cze nia
ro ku aka de mic kie go prze dłu żo ny zo stał de cy zją dzie -
ka na wła ści we go wy dzia łu lub opóź nie nie roz li cze nia
ro ku na stą pi ło z przy czyn za leż nych od Uni wer sy te tu.

Stu dent, któ ry jed no cze śnie uzy skał za rok stu diów
wy so ką śred nią ocen i po sia da osią gnię cia na uko we,
ar ty stycz ne lub wy so kie wy ni ki spor to we w po przed -
nim ro ku aka de mic kim, mo że otrzy mać jed no sty -
pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den tów.

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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Ko mu ni ka cja miej ska w Trój mie ście ob słu gi wa na jest przez
trzech prze woź ni ków: Za rząd Trans por tu Miej skie go w Gdań sku
(ZTM Gdańsk), Za rząd Ko mu ni ka cji Miej skiej w Gdy ni (ZKM
Gdy nia; wraz z ZTM Gdańsk za pew nia trans port tak że miesz -
kań com So po tu) oraz Szyb ką Ko lej Miej ską (SKM). Każ dy z nich
ma swój od ręb ny sys tem bi le to wy, cen nik i za sięg usług. W So -
po cie, gdzie znaj du ją się Wy dział Eko no micz ny, Wy dział Za rzą -
dza nia oraz Bi blio te ka Eko no micz na (tam sie dzi bę ma na sza re -
dak cja) na le ży zwró cić uwa gę, do ja kie go au to bu su się wsia da.
Au to bu sy, w któ rych obo wią zu ją bi le ty ZKM Gdy nia, są bia ło -
-nie bie skie, na to miast au to bu sy ZTM Gdańsk – po ma rań czo wo -
-czer wo ne (do So po tu kur su ją li nie 117, 122 oraz 143). W tych
pierw szych u kie row cy moż na za ku pić je dy nie kar net (pięć bi le -
tów  ulgo wych po 1,50 zł), w tych dru gich – bi le ty go dzin ne
(ulgo wy za 1,80 zł), naj le piej za od li czo ną go tów kę. Na li nie noc -
ne i po spiesz ne na le ży ku pić droż szy bi let. Je śli ma cie wąt pli wo -
ści, przed za ku pem za py taj cie kie row cy, czy na pew no ta ki bi let
po win ni ście ku pić. 

Bi le ty na je den prze jazd al bo na do bę moż na ku pić w kio sku
oraz roz sta wio nych w wie lu miej scach au to ma tach bi le to wych.
ist nie je rów nież moż li wość kup na bi le tu przez ko mór kę. W tym
ce lu trze ba utwo rzyć bez płat ne kon to na stro nie: www.mo bi -
let.pl, ścią gnąć spe cjal ną apli ka cję na te le fon ko mór ko wy i za si lić
kon to prze le wem. Kup no bi le tu wią że się ze ścią gnię ciem na te -
le fon spe cjal nej apli ka cji. Póź niej wy star czy uru cho mić pro gram,
wy brać bi let i pod czas kon tro li wy świe tlić go kon tro le rom.

Naj lep szym roz wią za niem dla stu den ta jest oczy wi ście za kup
bi le tów mie sięcz nych lub se me stral nych. Sie cio wy bi let se me -
stral ny (czte ro mie sięcz ny), po zwa la ją cy na ko rzy sta nie ze
wszyst kich li nii ZTM Gdańsk (tak że noc nych i mię dzyg min nych),
kosz tu je 194 zł. Bi le ty okre so we w Gdań sku i Gdy ni oraz bi let
me tro po li tal ny (bę dzie o nim mo wa po ni żej) ła du je się na elek -
tro nicz ną kar tę miej ską (zwa ną też e -bi le tem). Na kar cie tej zo -
sta ją za pi sa ne mię dzy in ny mi in for ma cje o ro dza ju bi le tu i tra sie,
na któ rą go wy ku pio no. Oso ba kon tro lu ją ca, przy kła da jąc czyt -
nik do e -bi le tu, mo że bły ska wicz nie spraw dzić wszyst kie te da -
ne. Kar ta w przy szło ści ma peł nić tak że in ne funk cje; bę dzie
moż na sko rzy stać z niej przy pła ce niu za par king, wstęp do mu -
zeum lub na kon cert. Kar tę miej ską naj wy god niej jest za mó wić
przez in ter net (www.ztm.gda.pl, www.zkmg dy nia.pl). Za jej wy -
da nie po bie ra na jest kau cja w wy so ko ści 10 zł. Otrzy ma ny po
za ła do wa niu elek tro nicz ne go bi le tu pa ra gon na le ży za cho wać do
ewen tu al nej re kla ma cji. 

Funk cja kar ty miej skiej (i bi le tu me tro po li tal ne go) mo że zo stać
za pi sa na na elek tro nicz nej le gi ty ma cji stu denc kiej. Aby by ło to
moż li we, na le ży w jed nym z punk tów ZTM w Gdań sku (ul. Wy -
spiań skie go 9A, ul. świę to krzy ska 15, ul. Na Sto ku 49, tu nel pod
dwor cem PKP w Gdań sku Głów nym) lub w Biu rze Ob słu gi

Klien ta ZKM w Gdy ni (ul. Ki liń skie go 16 oraz ul. Wój ta Radt ke go
25) zło żyć le gi ty ma cję wraz z od po wied nim wnio skiem.

Naj szyb szym środ kiem trans por tu w Trój mie ście jest SKM.
ce na prze jaz du za le ży tu taj od od le gło ści; ta ry fa zmie nia się co 
6 km. Bi let trze ba ska so wać przed wej ściem do ko lej ki (chy ba,
że zo stał ku pio ny w au to ma cie), gdyż w środ ku nie ma ka sow ni -
ków, a kon tro le rzy ser ca ma ją nie czu łe. Szyb ka Ko lej Miej ska
ofe ru je bi le ty jed no ra zo we, ty go dnio we, mie sięcz ne, kwar tal ne,
w jed ną lub obie stro ny. Po dróż ko lej ką ze sta cji Gdańsk Przy -
mo rze -Uni wer sy tet do So po tu trwa nie ca łe 10 min, a do Gdy ni
– nie co po nad 20 min. Prze jazd z ZTM Gdańsk za bie ra wię cej
cza su. Po cią gi spóź nia ją się rzad ko, ale kie dy już to ro bią, to na -
praw dę peł ną pa rą. Na le ży na bie żą co spraw dzać zmia ny w roz -
kła dzie jaz dy na stro nie www.skm.pkp.pl i pa mię tać, że w so bo -
ty i nie dzie le po cią gi kur su ją rza dziej. 

Aby uspraw nić sys tem ko mu ni ka cyj ny, wpro wa dzo no wspól ny
ro dzaj bi le tu, zwa ny bi le tem me tro po li tal nym (obec nie w wer sji
jed no prze jaz do wej, 24- i 72-go dzin nej, a tak że mie sięcz nej). Jest
on do stęp ny w trzech kom bi na cjach: ko mu nal nej (obo wią zu je 
w ZTM Gdańsk, ZKM Gdy nia i MZK Wej he ro wo), ko le jo wo -
-ko mu nal nej dwóch or ga ni za to rów (SKM, Prze wo zy Re gio nal ne
plus prze woź nik ko mu nal ny jed ne go z wy bra nych miast) oraz
ko le jo wo -ko mu nal nej wszyst kich prze woź ni ków. Ten ostat ni
(mie sięcz ny) dla stu den tów sta no wi wy da tek w wy so ko ści 110 zł.
Wię cej in for ma cji oraz szcze gó ło wy cen nik moż na zna leźć na
stro nie: www.mzkzg.org.

Po zo sta łe cen ni ki:
www.skm.pkp.pl/bi le ty/ta be le -oplat
www.ztm.gda.pl/hmvc/in dex.php/si pin fo/wie cej/ta ry fa
www.zkmg dy nia.pl/?mod=1. Ta ry fa - Bi le ty jed no ra zo we
&lang=pl
www.zkmg dy nia.pl/?mod=1. Ta ry fa - Bi le ty okre so we

W wy szu ka niu od po wied nie go do jaz du po mo że stro na
www.jak do ja de.pl

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 

dOJEżdżAć?
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i cO ZJEść?

16

na Wy dzia le
Stu den ci twier dzą, że w ba rach wy dzia ło wych je dzą
ra czej rzad ko, głów nie ku pu ją w nich cie płe na po je lub
drob ne prze ką ski. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że są
to wciąż sto sun ko wo ta nie miej sca, w któ rych moż na
cał kiem nie źle zjeść bez ko niecz no ści ury wa nia się 
z za jęć. To swo iste ko ło ra tun ko we dla tych, któ rzy na
wy dzia le mu szą nie kie dy spę dzić ca ły dzień. Bu fe ty
wy dzia ło we róż nią się mię dzy so bą ser wo wa ny mi po -
tra wa mi. Wy bór jest spo ry i za le ży od wy dzia łu – od
róż ne go ro dza ju ka na pek i droż dżó wek, przez ja jecz -
ni cę i omlet, do na le śni ków. Oprócz te go na chęt nych
cze ka ty po we tzw. szyb kie je dze nie, czy li ham bur ge ry,
za pie kan ki i hot -do gi. Za peł ne da nie obia do we za pła -
cić trze ba oko ło 15 zł, cho ciaż ce ny są na praw dę zróż -
ni co wa ne. 

...Bli sko Wy dzia łU
W oko li cach Kam pu su Oliw skie go znaj du je się kil ka in -
nych miejsc war tych po le ce nia. Pierw sze z nich to
Mcdonald’s, gdzie – choć je dze nie nie jest naj zdrow -
sze – ser wu ją cał kiem do brą ka wę. Nie da le ko no we go
bu dyn ku Wy dzia łu Bio lo gii znaj du je się tak że KFc. Fast
fo ody to jed nak nie wszyst ko, co ofe ru je Przy mo rze.
Tuż obok Bi blio te ki Głów nej znaj du je się Ma ne kin, 
w któ rym ser wu ją prze pysz ną ka wę oraz smacz ne i ta -
nie na le śni ki (od 4,5 zł za na le śnik z cu krem pu drem do
16 zł za na le śnik ze szpi na kiem i ło so siem), a to wszyst -
ko bli sko i kli ma tycz nie. idąc w kie run ku pe ro nu SKM,
moż na zaj rzeć do Pe pe Piz zy w cH Fa mi lia. Piz za jest
tam na praw dę do bra, choć kla sycz na, i le piej wy brać
się tam za raz po ode bra niu sty pen dium al bo kie szon -
ko we go. Po dru giej stro nie skrzy żo wa nia znaj du je się
re stau ra cja czte ry Po ry Ro ku, w od da lo nym o 10 min
Al fa cen trum moż na zaj rzeć do Sfink sa (zniż ka 50%
dla stu den tów do godz. 13.00). Tam znaj du je się też
kil ka ka wia re nek, w tym Tchi bo, oraz cu kier nia So wa,
war ta po le ce nia, lecz nie ste ty, dość dro ga. 

W oko li cach so poc kich wy dzia łów jest ogrom ny wy -
bór knaj pek. Nie da le ko znaj du je się prze cież słyn ny
dep tak, a dro ga do nie go usia na jest roz ma ity mi re stau -
ra cyj ka mi: od fast fo odów, przez kuch nię we ge ta riań -
ską, po cu kier nie i pi jal nie cze ko la dy. Nie spo sób ich
wszyst kich opi sać, ale na pew no każ dy znaj dzie tu coś
dla sie bie. do bra ra da – w So po cie le piej jest odejść 
w głąb bocz nych uli czek (szcze gól nie w se zo nie), gdzie
moż na zjeść rów nie do brze, ale ta niej. 

Gdy nia tak że ofe ru je spo ry wy bór miejsc, w któ rych
moż na coś prze ką sić. Na Skwe rze Ko ściusz ki znaj du je
się Kwa drans – lo kal zde cy do wa nie na stu denc ką kie -
szeń, z dłu gim me nu, w któ rym kró lu je bo ga ty wy bór
piz zy. do te go mi ła at mos fe ra i świet na lo ka li za cja – 
za raz po obie dzie moż na wy brać się na spa cer nad mo -
rze al bo do ki na. Z ko lei na ul. świę to jań skiej zlo ka li zo -
wa na jest Gdy nian ka – jed na z lep szych piz ze rii w mie -
ście. 

ta nie je dze nie na Mie ście
ce ny żyw no ści pod sko czy ły ostat ni mi cza sy i co raz
trud niej zna leźć ta nie je dze nie na mie ście. Mi tem są
już sto łów ki i ba ry mlecz ne, w któ rych moż na się
prze jeść za gro sze. W ba rach mlecz nych po sił ki do sta -
je się jed nak szyb ko i prze waż nie są one smacz ne. 

Ba ry Mlecz ne:
Bar Tu ry stycz ny – Gdańsk, ul. Sze ro ka 8

Nep tun – Gdańsk, ul. dłu ga 33/34

Sy re na – Gdańsk -Wrzeszcz, Al. Grun waldz ka
71/73

Kmar – Gdańsk -ża bian ka, ul. Po mor ska 84

Bar Bursz ty no wy – So pot, ul. Grun waldz ka 88

Bi stro Lu na – Gdy nia, ul. Wła dy sła wa iV 38

do bra Zu pa – Gdy nia, ul. świę to jań ska 66

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?
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W Trój mie ście coś dla sie bie znaj dą tak że mi ło śni cy
we ge ta riań skich po sił ków. W wie lu re stau ra cjach i ba -
rach moż na za mó wić „zie lo ne” je dze nie, ale ist nie ją
też ty po we ba ry we ge ta riań skie, ta kie jak BiOWAy
czy Gre en Way. choć to tzw. sie ciów ki, pa nu je w nich
mi ły kli ma cik, a zje dze nie cze goś zdrow sze go od cza -
su do cza su za wsze się przy da. da nia moż na zjeść na
miej scu lub za mó wić przez te le fon. W BiOWAy obo -
wią zu je zniż ka stu denc ka (20%), więc za oko ło 13 zł
moż na się na jeść i za koń czyć ca łość de ser kiem. War to
też wie dzieć, że ba ry te współ pra cu ją ze Sto wa rzy sze -
niem Spra wie dli we go Han dlu ,,Trze ci świat i My”.

BioWay:
Gdańsk: 
ul. Wa ły Ja giel loń skie 34, ul. Mi szew skie go 17
Al. Grun waldz ka 141 (Ga le ria Bał tyc ka)
ul. dmow skie go 11 F
Gdy nia: 
ul. Wła dy sła wa iV 37

Gre en Way:
Gdańsk:
ul. Garn car ska 4/6
ul. dłu ga 11
Gdy nia: 
ul. Abra ha ma 24, Al. Mar szał ka Pił sud skie go 57
So pot: 
ul. Bo ha te rów Mon te cas si no 47

War te po le ce nia jest rów nież cen trum Han dlo we
Ga le ria Bał tyc ka we Wrzesz czu. Oprócz ogrom nej
licz by skle pów wszel kiej ma ści, usy tu owa nych jest 
w nim kil ka na ście sto isk z je dze niem. Na ostat nim pię -

trze ga le rii każ dy głod ny stu dent znaj dzie coś dla sie -
bie. Oprócz ty po wych fast fo odów, ta kich jak
Mcdonald's, znaj du ją się tam tak że ba ry: we ge ta riań -
ski, z kuch nią wło ską, chiń ską czy pol ską. Wszyst ko 
w mia rę przy zwo itych ce nach i nie trze ba dłu go cze kać.

Smacz nym, szyb kim i (o ile skła da się na nią kil ka
osób) po sił kiem jest też piz za. Oprócz zna nych piz ze -
rii, ta kich jak daGrasso czy Te le piz za, w Trój mie ście
znaj du je się wie le mniej szych lo ka li. W Gdań sku bę dą
to m.in. Piz ze ria Kro ko dyl (w lo ka lu 10% zniż ki dla
stu den tów), di gu sto, U Skrzyp ka oraz Piz za 33. 
W Gdy ni zna na i do syć po pu lar na jest Piz ze ria An ker.

* * *
Po le ca ne re stau ra cje trze ba wy pró bo wać sa me mu.
Za wsze prze cież ktoś cze goś nie lu bi, tra fi na zły dzień
kel ner ki al bo nie przy pad nie mu do gu stu at mos fe ra
miej sca. Z cza sem sam wy ro bisz so bie opi nię i znaj -
dziesz swój ulu bio ny lo kal. Być mo że bar dziej niż 
sa mo je dze nie prze ko na cię lo ka li za cja, a mo że to kli -
mat miej sca spra wi, że mi ło je za pa mię tasz. Nie wia -
do mo... Na szczę ście w Trój mie ście jest znacz nie wię -
cej wspa nia łych re stau ra cji niż te sku pio ne naj bli żej
wy dzia łów Uni wer sy te tu Gdań skie go.

Je że li jed nak wo lisz go to wać sam, być mo że 
przy da dzą Ci się stro ny:
www.smacz ny.pl
www.smacz nie.com
www.pysz nie.pl
www.pal ce li zac.pl
www.mniam m niam.pl
www.py chot ka.pl

SMAcZNEGO!
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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 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

Klub Studencki „HiFi”
ul. Wyspiańskiego 5, Gdańsk-Wrzeszcz
www.klubhi-fi.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

W ro ku aka de mic kim 2013/2014 na Uni wer sy te cie
Gdań skim przy go to wa no bli sko 2000 miejsc w 9 do mach
stu denc kich. O miej sce w do mu stu denc kim mo gą ubie -
gać się stu den ci UG, w tym tak że stu den ci UG nie bę dą -
cy oby wa te la mi pol ski mi i stu den ci UG wraz z mał żon ka -
mi i dzieć mi, stu den ci za gra nicz ni w ra mach pro gra mów
wy mia ny stu denc kiej, oso by od by wa ją ce w UG prak ty ki
lub staż na uko wy, dok to ran ci i pra cow ni cy UG, ab sol -
wen ci UG do 2 lat od ukoń cze nia stu diów, stu den ci 
in nych uczel ni, któ rzy nie za le ga ją z płat no ścia mi oraz po -
sia da ją wpis do in dek su o roz li cze niu w do mu stu denc -
kim w po przed nim ro ku aka de mic kim.

Uczel nia suk ce syw nie pod no si stan dard za miesz ka nia 
w aka de mi kach prze pro wa dza jąc ka pi tal ne re mon ty i bie -
żą ce na pra wy. W ostat nich la tach ka pi tal ny re mont prze -
pro wa dzo no w dS 5, dS 6, dS 7 i dS 10. W tym ro ku do
re mon tu prze zna czo ny zo stał dS 11.

Opła ty za za miesz ka nie w do mach stu denc kich Uni -
wer sy te tu Gdań skie go są zróż ni co wa ne i za czy na ją się
od 310 zł mie sięcz nie. cen nik, za sa dy przy zna wa nia
miejsc w do mach stu denc kich, re gu la min miesz kań ca, 
a tak że nie zbęd ne for mu la rze moż na zna leźć na stro nie
www.aka de mi kig dansk.pl/stu den ci.



fot. Bogumił maśkiewicz


