FOT. TOMASZ HUTEL

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. 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.
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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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Prof. dr hab. Bernard Lammek
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SPOŁECZNOŚCI

AKADEMICKIEJ

UNIWERSYTETU

GDAŃ-

NASZA ALMA MATER
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
ponad trzydzieści tysięcy studentów, dokto-

rantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset
pracowników naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na niemal siedemdziesięciu kierunkach studiów.
Każdego roku powoływane są nowe kierunki,
a oferta edukacyjna dostosowywana jest do
potrzeb rynku pracy.

• Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek
• Prorektor ds. Studenckich
prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski
• Prorektor ds. Kształcenia
prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska
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WŁADZE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INFORMACJE WSTĘPNE

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.

• Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
• Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
prof. dr hab. Mirosław Szreder
• Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała

Rektorat, będący siedzibą władz Uniwersytetu Gdańskiego, znajduje się w Gdańsku-Oliwie
przy ul. Bażyńskiego 1a.
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Szczegółowe informacje dotyczące studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach
znajdują się na stronach wydziałów. Poniżej podajemy najbardziej przydatne adresy.
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WYDZIAŁY

WYDZIAŁY UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ
BIOTECHNOLOGII UG i GUMed
ul. Kładki 24, Gdańsk
• http://biotech.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://biotech.ug.edu.pl/wydzial/o_wydziale – podstawowe informacje o wydziale
• http://biotech.ug.edu.pl/wydzial/wladze/dziekani_1 –
władze wydziału
• http://biotech.ug.edu.pl/studia – dziekanat, plany zajęć, programy studiów, opłaty za studia, stypendia
i akademiki, wzory dokumentów itp.
WYDZIAŁ BIOLOGII
ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk-Oliwa
• http://biology.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://biology.ug.edu.pl/wydzial/o_nas/o_wydziale –
podstawowe informacje o wydziale
• http://biology.ug.edu.pl/wydzial/wladze/dziekani –
władze wydziału
• http://biology.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia_
i_komunikaty – dziekanat, plany zajęć, programy
studiów, opłaty za studia, stypendia i akademiki,
wzory dokumentów itp.
WYDZIAŁ CHEMII
ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk-Oliwa
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• http://chemia.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://chemia.ug.edu.pl/wydzial/mapa_i_dojazd –
podstawowe informacje o wydziale
• http://chemia.ug.edu.pl/wydzial/wladze – władze
wydziału
• http://chemia.ug.edu.pl/wydział/dziekanat – dziekanat
• http://chemia.ug.edu.pl/studenci – plany zajęć,
programy studiów, opłaty za studia, stypendia
i akademiki, wzory dokumentów itp.
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• http://ekonom.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=fakty_o_we – podstawowe informacje o wydziale
• http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/index.html?lang=pl&ao=wladze_wydzialu – władze wydziału
• http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/?lang=pl –
dziekanat, plany zajęć, programy studiów, stypendia
i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk-Oliwa
• http://fil.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://fil.ug.edu.pl/wydzial_4 – podstawowe informacje o wydziale
•h
 ttp://fil.ug.edu.pl/wydzial/wladze_6 – władze wydziału
• http://fil.ug.edu.pl/studia_0 – plany zajęć, programy studiów
• http://fil.ug.edu.pl/studenci_8 – dziekanat, stypendia
i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk-Oliwa
• http://historia.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://historia.ug.edu.pl/wydzial/o_nas_2 – podstawowe informacje o wydziale
• http://historia.ug.edu.pl/wydzial/wladze_0 – władze
wydziału
• http://historia.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat_1 –
dziekanat
• http://historia.ug.edu.pl/studenci_wydzialu_
historycznego – plany zajęć, stypendia i akademiki,
wzory dokumentów itp.
• http://historia.ug.edu.pl/studia/studia_i_i_ii_stopnia –
programy studiów, opłaty za studia itp.
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WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk-Oliwa
• http://mfi.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://mfi.ug.edu.pl/wydzial_mfi – podstawowe
informacje o wydziale
• http://mfi.ug.edu.pl/wydzial/wladze_3 – władze
wydziału
• http://mfi.ug.edu.pl/studenci/studenci_i_i_ii_
stopnia – dziekanat, plany zajęć, stypendia
i akademiki, wzory dokumentów itp.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk-Oliwa
• http://wns.ug.edu.pl – strona główna wydziału; plany zajęć i programy studiów
znajdują się w zakładkach poszczególnych instytutów
• http://wns.ug.edu.pl/wydzial/o_nas_3 – podstawowe informacje o wydziale
• http://wns.ug.edu.pl/wydzial/wladze_7 – władze wydziału
• http://wns.ug.edu.pl/studenci/plany – dziekanat, plany zajęć, stypendia i akademiki,
wzory dokumentów itp.

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII
Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia
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• http://oig.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://oig.ug.edu.pl/wydzial/o_nas_1 – podstawowe
informacje o wydziale
• http://oig.ug.edu.pl/wydzial/wladze_2 – władze wydziału
• http://oig.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat_2 – dziekanat
• http://oig.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia_i_komunikaty_2 – plany zajęć, programy studiów, stypendia
i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.

• http://prawo.ug.edu.pl – strona główna wydziału
• http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/wladze/o_nas – podstawowe informacje o wydziale
• http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/wladze_WPiA_UG – władze wydziału
• http://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/studenci – dziekanat, plany zajęć, programy
studiów, stypendia i akademiki, opłaty za studia, wzory dokumentów itp.

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk-Oliwa
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Armii Krajowej 101, Sopot
• http://www.wzr.ug.edu.pl/glowna – strona główna wydziału
• http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial – podstawowe informacje o wydziale
• http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?i=24 – władze wydziału
• http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci – dziekanat, plany zajęć, stypendia i akademiki,
wzory dokumentów itp.
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BIBLIOTEKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
POŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ
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 i skupienie. Wykładowcy wymagają bowiem zapoznania się
z odpowiednią literaturą, a także z najnowszymi artykułami naukowymi, raportami, statystykami czy aktami prawnymi. Co można zrobić
w takiej sytuacji? Ruszyć z październikową
ofensywą do biblioteki.
BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO
To największa książnica naukowa na Pomorzu
– jej zbiory liczą około półtora miliona woluminów. Obecnie tworzy ją Biblioteka Główna
wraz z kilkoma bibliotekami specjalistycznymi.
Biblioteka działa na rzecz całego środowiska
naukowego Trójmiasta za pośrednictwem pięciu wypożyczalni, dwudziestu dwóch czytelni,
informatoriów oraz Oddziału Informacji i Promocji. W październiku 2013 roku czytelnikom
udostępniono CHAMO, czyli intuicyjny interfejs katalogu bibliotecznego online oraz multiwyszukiwarkę zasobów elektronicznych.
Nowoczesny budynek Biblioteki Głównej,
usytuowany w centrum kampusu uniwersyteckiego, swoim stylem nawiązuje do morskiej
tradycji miasta i regionu. Znajduje się w nim
ponad pięćset miejsc dla czytelników, w tym
osiemdziesiąt cztery stanowiska komputerowe. W nowym roku akademickim Biblioteka
Główna zaprasza od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty od
8.00 do 15.00, a w niedziele od 10.00 do 15.00.
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.
SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ONLINE
Tradycyjne szkolenia biblioteczne prowadzone dla studentów I roku zostały obecnie zastą-

pione szkoleniem bibliotecznym online. Przygotował je Oddział Informacji Naukowej we
współpracy z Ośrodkiem Informatycznym UG.
Karta biblioteczna jest jednocześnie elektroniczną legitymacją studencką. Prawo do wypożyczania student uzyskuje po zdaniu testu
bibliotecznego online, który znajduje się na
Portalu Edukacyjnym UG. Test jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych UG. Do testu można przystąpić w dowolnie wybranym
terminie, który upływa 30 czerwca 2015 roku
(chyba że plan studiów na poszczególnych
wydziałach jest inny). Aby rozpocząć szkolenie, należy podać login, czyli numer albumu,
oraz hasło do Portalu Studenta (otrzymasz
je w swoim dziekanacie). Po zapoznaniu się
z treścią szkolenia można rozpocząć test. Jest
on zaliczany wtedy, gdy na 13 zadanych pytań zostanie udzielonych 9 poprawnych odpowiedzi. Wówczas następuje aktywacja Konta
Czytelnika w ciągu 24 godzin. Aktywne Konto
Czytelnika upoważnia do zamawiania i wypożyczania książek.
SZKOLENIA BIBLIOTECZNO-BIBLIOGRAFICZNE
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 dostosujemy do potrzeb grupy. Zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Głównej po uprzednim
ustaleniu terminu.
Więcej informacji: infonauk@bg.ug.edu.pl,
tel. 58 523 32 14
WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK
Książki wypożycza się osobiście − nie można ich zamawiać online. W celu wypożyczenia
interesującego nas tytułu, należy odnaleźć go
w katalogu komputerowym na stronie http://
katalog.bg.ug.edu.pl. Potem, jeśli książka
ma status „dostępna” i lokalizację BUG Oliwa, trzeba spisać jej sygnaturę i poszukać

KONTO CZYTELNIKA
Informację o liczbie wypożyczonych książek
i terminach ich zwrotu sprawdzisz na swoim
Koncie Czytelnika, które umożliwia też jednomiesięczną prolongatę książek. Należy jej jednak dokonać przed upływem terminu zwrotu
książki. Gdy publikacja zostanie przetrzymana, konto zostaje zablokowane do czasu uiszczenia kary i oddania przetrzymanych pozycji.
E-ZASOBY
W 2013 roku Biblioteka UG umożliwiła dostęp do około trzech milionów tytułów książek elektronicznych znajdujących się w ośmiu
bazach krajowych i zagranicznych oraz do ponad sześćdziesięciu pięciu tytułów czasopism
elektronicznych. Publikacje te są dostępne za
pośrednictwem strony www.bg.univ.gda.pl,
a z komputerów domowych przez usługę VPN
− www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/bazy-danych.
W sprawie szkoleń na temat korzystania
z zasobów elektronicznych prosimy o kontakt
z Beatą Bartczak: beata.bartczak@ug.edu.pl.
Polecamy też zakładkę ze szkoleniami i pomocami online, które prezentują metody wyszukiwania zasobów baz danych subskrybowanych
przez BUG − www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/
e-szkolenia.
BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
Podstawowy księgozbiór bibliotek specjalistycznych to książki i czasopisma związane
z poszczególnymi kierunkami na wydziałach,
dobrane 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 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
Po przyjściu do biblioteki okrycie wierzchnie
i torby należy zostawić w szatni i 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. Obecnie w Bibliotece
Głównej w wolnym dostępie znajduje się także
księgozbiór biologiczny i chemiczny. Należy
pamiętać, że z telefonów komórkowych można korzystać jedynie w holu biblioteki.
W czytelniach dostępne są kserokopiarki
samoobsługowe, z których można skorzystać
za odpowiednią opłatą.
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w wypożyczalni na pierwszym piętrze. Komputerowo można zamawiać książki w Bibliotece
Ekonomicznej, Prawnej oraz w Magazynie Bibliotecznym (dawnej Bibliotece Chemicznej).
Od momentu wysłania zamówienia książka
czeka trzy dni na odbiór, później wraca do magazynu. Książki zamówione do czytelni należy
odebrać do końca dnia, w którym zostało złożone zamówienie. Wypożyczać na zewnątrz
można sześć tytułów, a jeśli studiuje się na
dwóch kierunkach, po przedłożeniu drugiego
indeksu − osiem.

STUDENT PUBLIKUJE
Od marca 2010 roku w BUG funkcjonuje Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG, która rejestruje dorobek
naukowy środowiska akademickiego UG.
Aby odnaleźć publikacje danego wykładowcy, należy skorzystać z bazy – http://expertus.
bg.univ.gda.pl. Jeśli opublikujesz artykuł, możesz go zgłosić osobiście w Oddziale Informacji Naukowej (Biblioteka Główna, pokój 052)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
bibliografia@ug.edu.pl.
WIRTUALNA WYCIECZKA PO BIBLIOTECE
I NIE TYLKO
Powierzchnia budynku Biblioteki Głównej
może onieśmielać, ale jednocześnie zachęca
do spędzenia tam wolnego czasu, na przykład
podczas tzw. okienek. Wygodne fotele, otwarta przestrzeń i przyjazna cisza sprzyjają nauce
oraz nadrobieniu zaległości czytelniczych.
Wszystkich chętnych, którzy zamierzają korzystać 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 i Promocji:
infonauk@bg.ug.edu.pl, tel. 58 523 32 14.

Zapraszamy!
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SAMORZĄD STUDENTÓW UG
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym studenci studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Samorząd studencki działa na
podstawie ustawy i regulaminu, określającego
zasady organizacji i tryb działania samorządu,
w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd studencki działa zgodnie ze statutem uczelni. Organy samorządu
studenckiego są wyłącznym reprezentantem
ogółu studentów uczelni.
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowani są przede wszystkim przez wydzia-

łowe rady Samorządu Studentów UG i 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. Na
większości kierunków powoływani są również
starostowie roku (grupy), a w niektórych domach studenckich działają rady samorządu
mieszkańców domu studenckiego.
Przedstawiciele Parlamentu Studentów i wydziałowych rad Samorządu Studentów biorą
aktywny udział w pracach organów kolegialnych uczelni oraz instytucji ogólnopolskich
związanych ze szkolnictwem wyższym, takich

różnego rodzaju imprez kulturalnych oraz kulturalno-rozrywkowych, między innymi: otrzęsiny, połowinki, imprezy integracyjne, przeglądy
muzyczne, pokazy filmów, występy kabaretów,
obozy adaptacyjne oraz Neptunalia.
W przypadku jakichkolwiek problemów
związanych ze studiowaniem można zwrócić
się o pomoc do Parlamentu Studentów UG,
który zawsze udzieli porady i podejmie się próby rozwiązania danego problemu.

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

SAMORZĄD STUDENTÓW UG /

jak: Parlament Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej, Forum Uniwersytetów Polskich czy
też Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiniują rozmaite akty prawne dotyczące
szkolnictwa wyższego, w szczególności te
bezpośrednio dotyczące studentów UG, i inicjują w nich zmiany. Współdecydują również
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 w ramach swoich możliwości wspierają finansowo i organizacyjnie
działalność studenckich kół naukowych i organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Gdańskim. Organizują konferencje i spotkania ze znanymi ludźmi, a także cały szereg
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www.parlament.ug.edu.pl

NEPTUNALIA
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NEPTUNALIA

PROJEKT PARLAMENTU STUDENTÓW UG
Dni Kultury Studenckiej Neptunalia są doskonałą okazją, żeby choć na chwilę się wyluzować i, dobrze się bawiąc, nabrać sił do nadchodzącej sesji. Są to największe juwenalia
na Pomorzu – co roku bierze w nich udział od
kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób.
Program Neptunaliów jest ciekawy i różnorodny, a spośród imprez neptunaliowych największym zainteresowaniem cieszą się kon-

certy plenerowe z udziałem gwiazd, takich
jak: Kult, T.Love, Lady Pank, Dżem, Hey, Myslovitz, Strachy Na Lachy, Kukiz i Piersi, Brodka,
Bednarek, Lao Che, Farben Lehre, Habakuk,
Izrael. Studenci uczestniczą też licznie w pokazach filmów pod gołym niebem, kabaretonach,
zawodach sportowych, piknikach studenckich,
koncertach i imprezach organizowanych w popularnych trójmiejskich klubach.
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www.neptunalia.gda.pl

PROJEKT PARLAMENTU STUDENTÓW UG
Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego
są inicjatywą organizowaną corocznie przez
Parlament Studentów UG skierowaną do
osób, które po raz pierwszy dostały się na studia na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczonych studentów przez
wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i różnego
rodzaju szkolenia
W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne
wskazówki dotyczące specyfiki studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach, zapoznają ich z najważniejszymi aktami prawnymi

dotyczącymi studiów, edukują w zakresie praw
i obowiązków studenta, wyjaśniają, jakie są
warunki przyznawania stypendiów oraz jakie
możliwości rozwijania swoich zainteresowań
stwarza uczelnia.
Studenci, którzy wzięli udział w obozie adaptacyjnym, są lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w środowisku uczelnianym. Miłe chwile spędzone
w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a znajomości zawarte
w trakcie obozu często trwają nie tylko przez
okres studiów, lecz także przez całe życie.

ADAPCIAK /

ADAPCIAK
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www.adapciak.ug.edu.pl
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SPORT 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 wychowania fizycznego prowadzi grupy ukierunkowane i rehabilitacyjne. Grupy ukierunkowane mają do
wyboru zajęcia między innymi z: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, fitnessu, tenisa
ziemnego i stołowego, nordic walking, badmintona, pływania, ćwiczeń siłowych, tańca
współczesnego, samoobrony, wspinaczki sportowej, łyżwiarstwa i biegania.
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Wyróżniający się studenci mogą wstąpić do
Klubu Uczelnianego AZS UG 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, Mistrzostwa Polski AZS) i międzynarodowych (Akademickie Mistrzostwa Europy,
Europejskie Igrzyska Studenckie). Klub AZS
UG od wielu lat utrzymuje się w czołówce
Akademickich Mistrzostw Polski. W ostatniej
edycji 2013/2014 zajął IV 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 atletyka, 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 roku akademickim 2014/2015 zostanie reaktywowana
sekcja ergometru wioślarskiego, powstanie też
sekcja kolarstwa górskiego. W klubie istnieją
również sekcje wyczynowe – futsal mężczyzn
(ekstraklasa) i koszykówka kobiet (I liga).

SPORT /

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 zaintere-

sowaniem 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 oraz
kursy nauki gry w tenisa. W okresie wakacyjnym studenci mogą spędzić niezapomniane
chwile na Mazurach podczas obozów żeglarskich. Natomiast w okresie zimowym organizowane są obozy narciarskie w kraju (Białka
Tatrzańska) i za granicą (Włochy, Francja).

www.azs.ug.edu.pl
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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 jednak przy tym miejsca dla indywidualnych projektów studentów, którzy chcą zaprezentować się w uniwersyteckiej przestrzeni.

FOT. ARCHIWUM AKADEMICKIEGO CHÓRU UG

/

ACK UG „ALTERNATOR”

AKADEMICKIE CENTRUM
KULTURY UG „ALTERNATOR”
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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”, 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), Film
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

FOT. ARCHIWUM ACK
FOT. IZABELA NOWAK

FOT. KRZYSZTOF WARZAŁA

ACK UG „ALTERNATOR” /

(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. Warto tu wymienić takie akcje, jak: Bike Tour, Moving Baltic
Sea, Znikający Klub, Temporary Home, Wielki
Przejazd Rowerowy, studenckie spotkania podróżnicze „Menażki”. W ramach działań alternatywnych funkcjonują pracownia sitodruku
i pracownia video, odbywają się też warsztaty

tematyczne. Poza szeroko rozumianą aktywnością kulturalną Centrum włącza się w promocję
zachowań proekologicznych przez popularyzowanie kultury rowerowej, montaż stojaków
rowerowych w przestrzeni uniwersyteckiej,
inicjowanie zbiórki odpadów, a także organizowanie paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
W Akademickim Centrum Kultury UG „Alternator” każdy znajdzie coś dla siebie, bo ACK
to muzyka – taniec – film – teatr – wydawnictwo
– działanie, to ludzie pełni pasji. Nie zwlekaj,
przyłącz się i wyrusz razem z nami w kulturalną
podróż!

www.ack.ug.edu.pl
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BIURO KARIER
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BIURO KARIER UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO
Biuro Karier oferuje studentom i absolwentom Uniwersytetu Gdańskiego pomoc i wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Nasze działania koncentrują się
przede wszystkim na poradnictwie zawodowym, organizowaniu szkoleń i warsztatów
w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz na pozyskiwaniu ofert pracy, praktyk
i staży dla studentów i absolwentów UG. Odpowiadamy również za koordynację programu „Najlepsi Studenci” oraz Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.
W codziennej działalności Biuro Karier zajmuje się nie tylko problemami studentów
rozpoczynających budowanie swojej ścieżki
zawodowej, lecz także obserwowaniem obowiązujących trendów na rynku pracy, podtrzymywaniem istniejących i nawiązywaniem
nowych kontaktów z pracodawcami, wspieraniem rozwoju kompetencji miękkich studentów, realizowaniem projektów unijnych, ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji
kluczowych w pozyskaniu zatrudnienia.
Stanowiąc pomost między środowiskiem
studentów UG a pracodawcami, Biuro Karier
aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami
oraz instytucjami na rynku pracy. W ramach
tej współpracy prowadzimy konsultacje z pracodawcami oraz obecnymi i potencjalnymi inwestorami zagranicznymi, wspomagamy firmy
i instytucje publiczne w procesie rekrutacyjnym, a także, za pośrednictwem działów HR,
zapoznajemy studentów z polityką kadrową
i kulturą organizacyjną przedsiębiorstw. Ponadto pracownicy uniwersyteckiego Biura Karier
biorą udział w targach pracy, w trakcie których
spotykają się z pracodawcami, a także prezentują i promują ofertę edukacyjną naszej uczelni.
Biuro Karier UG wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i władz wydziałów. W związku
z tym organizujemy cykle szkoleń na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsze dwudniowe szkolenie z coachingu kariery odbyło
się w kwietniu tego roku na Wydziale Biologii,
a kolejne będą dotyczyły problematyki wchodzenia studentów na rynek pracy.

Poza nową ofertą – szkoleniami wydziałowymi – stale organizujemy warsztaty prowadzone
przy współudziale wiodących i renomowanych
firm. Liczba szkoleń w ubiegłym roku akademickim wyniosła 43, z czego 9 odbyło się
w ramach projektu POKL „Kształcimy profesjonalistów”, a 34 − we współpracy ze specjalistami HR z firm będących wiodącymi graczami
na rynku pracy. Udział we wszystkich warsztatach i szkoleniach dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego jest bezpłatny.
Zakres tematyczny szkoleń realizowanych
w roku akademickim 2013/2014 obejmował
bardzo różnorodne zagadnienia, między innymi: tajniki rekrutacji (w tym metodę Assessment Centre), zasady pisania dokumentów
aplikacyjnych, negocjacje, autoprezentację,
wykorzystanie strategii w budowaniu kariery,
metodologię zarządzania projektem, planowanie i coaching kariery, trening interpersonalny
oraz trening twórczości.
Biuro Karier działa w oparciu o nowoczesne
technologie i poza tradycyjnymi metodami
poszukiwania i upowszechniania informacji
o ofertach pracy, praktyk i staży prowadzi platformę internetową, za pośrednictwem której
studenci mają aktualny i stały dostęp do zgromadzonych przez BK ofert. W ciągu ostatnich
czterech miesięcy na naszej stronie internetowej znalazło się około sześciuset ofert pracy.
Poza wymienionymi działaniami Biuro Karier
UG już po raz czwarty zorganizowało Wirtualne
Targi Pracy, które odbyły się w maju bieżącego
roku. Zainteresowanie targami było ogromne –

na celu dotarcie do tych studentów, którzy
jeszcze nie korzystali z naszej oferty. Biuro
otwarte jest na wszelkie sugestie i wskazówki
dotyczące swojej działalności − starając się
odpowiadać na potrzeby studentów i pracodawców, ściśle współpracuje z poszczególnymi wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego,
z instytucjami na rynku pracy, firmami, przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi. Naszą
działalnością staramy się zachęcić studentów do budowania ścieżki kariery, to dla nich
angażujemy się w projekty i przedsięwzięcia,
które wzmacniają ich potencjał i kluczowe
kompetencje jako przyszłych uczestników
rynku pracy.
Szczegółowe informacje na temat bieżących
wydarzeń i oferty naszego Biura znajdują się
na stronie: http://bk.ug.edu.pl.

KOŁA NAUKOWE /

przyjęliśmy 73 zgłoszenia od firm i uruchomiliśmy 30 czatów, które umożliwiły kontakt online
między pracodawcami a studentami.
Odpowiadając na zapotrzebowanie studentów i rynku pracy, 23 października br. organizujemy Akademickie Targi Pracy Trójmiasto
2014. Będzie to jedno z największych wydarzeń na terenie województwa pomorskiego.
Targi odbędą się dzięki współpracy Biur Karier
z sześciu trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii
Wychowania Fizycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej.
Biuro Karier UG stale rozszerza swoją ofertę kierowaną do studentów. W semestrze letnim 2014 roku rozpoczęła się kampania informacyjna Biura na wydziałach UG, mająca

Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów i pracodawców
do bezpośredniego kontaktu z Biurem Karier Uniwersytetu Gdańskiego!
WIĘCEJ INFORMACJI:
Sopot, ul. Armii Krajowej 110 (pokój 203)
tel. (58) 523 12 07
biurokarier@ug.edu.pl

www.facebook.com/Biuro.Karier.UGd

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE
STUDENCKIE
Na Uniwersytecie Gdańskim działa prawie
dwieście kół naukowych i organizacji studenckich, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Spektrum
działalności kół naukowych i organizacji
studenckich jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi: badania naukowe, konferencje, sympozja, szkolenia, warsztaty,

objazdy naukowe, publikacje oraz akcje
charytatywne. Wiele kół naukowych odnosi
znaczące sukcesy zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Wykaz
kół naukowych i organizacji studenckich
znajduje się na stronie http://ug.edu.pl/
zycie_studenckie/organizacje_studenckie/
kola_naukowe.
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Studenci zobowiązani są do postępowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
na Uniwersytecie Gdańskim, powszechnie uznawanymi tradycjami i dobrymi obyczajami akademickimi oraz treścią ślubowania. Organy samorządu studenckiego uchwalają
i promują kodeks etyki studenta.

/

ŚLUBOWANIE I KODEKS ETYKI

ŚLUBOWANIE I KODEKS ETYKI
STUDENTA UG
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ŚLUBOWANIE
Wstępując w poczet studentów Uniwersytetu
Gdańskiego, każda immatrykulowana osoba
składa ślubowanie o następującej treści:
„Wstępując do społeczności akademickiej
Uniwersytetu Gdańskiego, ślubuję zdobywać
wiedzę i postępować w mądrości, by służyć
ludziom gdziekolwiek będę. Ojczyźnie mojej,
moim nauczycielom i kolegom, najbliższym
swoim i sobie przyrzekam wierność ideałom
humanizmu i tradycjom tolerancji oraz prawość postępowania, odwagę, dociekliwość
i pracowitość w dążeniu do prawdy. Uznając
prawa zwierzchności akademickiej i obyczaje
społeczności studenckiej – z wolą sprostania
moim obowiązkom – przystępuję do wspólnoty budujących godność tego Uniwersytetu
i godność stanu akademickiego”.
KODEKS ETYKI STUDENTA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
My, Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mając
na uwadze wpływ edukacji i nauki na społeczeństwo, pozostając wiernymi ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji, zobowiązujemy
się do przestrzegania zasad etyki i zachowania

wysokich standardów akademickich oraz deklarujemy:
1. Przestrzeganie norm moralnych ogólnie przyjętych w naszym społeczeństwie, a w szczególności norm moralnych przyjętych w środowisku akademickim.
2. Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.
3. Poszanowanie własności intelektualnej innych osób.
4. W ykonywanie rzetelnie wszystkich swoich
obowiązków związanych z nauką.
5. Dążenie do zdobywania wiedzy oraz osiąganie możliwie szerokiego rozwoju osobistego.
6. Uczestniczenie w życiu akademickim Uniwersytetu Gdańskiego w miarę naszych
możliwości oraz dbanie o dobre imię uczelni
i propagowanie jej sukcesów i osiągnięć.
7. Korzystanie z prawa do wolności słowa w ramach norm etycznych oraz prawnych.
8. Postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji
oraz poszanowania dla inności.
9. Brak przyzwolenia na udział studentów w jakichkolwiek działaniach mogących uwłaczać
godności studentów lub innych członków
społeczności akademickiej, lub wpłynąć negatywnie na dobre imię uczelni.

Za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed
sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
Karami dyscyplinarnymi są:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. nagana z ostrzeżeniem,
4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
5. wydalenie z uczelni.
Postępowanie wyjaśniające przeprowadza
na polecenie rektora rzecznik dyscyplinarny
do spraw studentów, powołany przez rektora
spośród nauczycieli akademickich uczelni.
Rektor może, z inicjatywy własnej lub na
wniosek organu samorządu studenckiego,
wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast
przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu.
Sąd koleżeński nie może wymierzać kary zawieszenia w określonych prawach studenta
oraz kary wydalenia z uczelni.
Za przewinienie mniejszej wagi rektor może,
z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub
sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi
karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu
obwinionego lub jego obrońcy. Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub organ
samorządu studenckiego może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej lub sądu
koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie
czternastu dni od doręczenia zawiadomienia
o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński mogą w tym przypadku wymierzyć
tylko karę upomnienia.

W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa rektor
jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego może zawiesić
studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie
czynu polegającego na przypisaniu sobie
autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, rektor wstrzymuje
postępowanie o nadanie tytułu zawodowego
do czasu wydania orzeczenia przez komisję
dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa.
Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego do spraw studentów. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary
w postępowaniu karnym lub w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną.
Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy
od dnia uzyskania przez rektora wiadomości
o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie trzech lat od dnia jego
popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
Przedawnienie orzekania następuje również
po upływie roku od opuszczenia uczelni przez
studenta. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscy-
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plinarnego wobec studenta, któremu zarzuca
się popełnienie plagiatu.
Obwinionemu studentowi służy prawo do
korzystania z pomocy wybranego przez siebie
obrońcy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wnosi o orzeczenie kary wydalenia z uczelni, a obwiniony nie
ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu
spośród nauczycieli akademickich lub studentów uczelni.
Rozprawa przed komisją dyscyplinarną
lub sądem koleżeńskim jest jawna, jednak
jawność może być wyłączona w całości lub
w części, jeżeli mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie
jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia.
Komisja dyscyplinarna lub sąd koleżeński
wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje rzecznika
dyscyplinarnego do spraw studentów i obwinionego lub jego obrońcy.
Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego do spraw
studentów, może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw
studentów w postępowaniu wyjaśniającym lub
na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo
prawidłowego zawiadomienia.
Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej oraz
od orzeczenia sądu koleżeńskiego stronom
przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się
odpowiednio do odwoławczej komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego drugiej
instancji w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia orzeczenia. Od prawomocnego
orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu administracyjnego.
Postępowanie dyscyplinarne zakończone
prawomocnym orzeczeniem można wznowić,
jeżeli:
1. w
 związku z postępowaniem dopuszczono
się rażącego naruszenia prawa, a istnieje

uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;
2. po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe
fakty lub dowody nieznane w chwili jego
wydania, wskazujące na to, że obwiniony
jest niewinny, skazano go za popełnienie
innego czynu lub komisja bezpodstawnie
umorzyła postępowanie;
3. w trakcie postępowania naruszono przepisy,
przez co uniemożliwiono lub w poważnym
stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji
nie odpowiadał warunkom określonym
w art. 213 ust. 5 ustawy, albo zasiadała
w niej osoba podlegająca wyłączeniu.
Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść osoba ukarana lub
rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów
w terminie trzydziestu dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie.
Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje
z mocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może
orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów,
z wyjątkiem postępowania przed sądem koleżeńskim, w sprawach nieuregulowanych
w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 82. Organizację i szczegółowy
tryb postępowania przed sądem koleżeńskim
określa regulamin samorządu studenckiego.

Powyższe zagadnienia zostały opisane
szczegółowo w publikacji pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów Uniwersytetu
Gdańskiego: procedury, przepisy, orzecznictwo. Publikacja ta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Parlamentu Studentów
UG. Gorąco zachęcamy do lektury.

b) przyznawania urlopów,
c) wznawiania studiów,
d) zmiany kierunku lub formy studiów,
e) p
 rzeprowadzania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,
f) d
 opuszczenia do egzaminu dyplomowego,
g) ukończenia studiów;
7) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych
potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi;
8) warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki
naukowej.

/

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego
jest aktem prawnym, z którym powinien zapoznać się szczegółowo każdy student naszej
uczelni. Określa on organizację i tok studiów
stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych
studiów magisterskich, prowadzonych przez
Uniwersytet Gdański, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów, w tym między innymi:
1) czas trwania roku akademickiego;
2) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych;
3) stosowane skale ocen;
4) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta
lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego;
5) tryb skreślania z listy studentów;
6) warunki:
a) odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej,

REGULAMIN STUDIÓW

REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego
dostępny jest na stronie http://arch.ug.edu.
pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2610/files/zal92r14.pdf.
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ORGANIZACJA I TOK STUDIÓW
Studia na uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów. Wynikającym z programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS. W celu uzyskania dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej
180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, a jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS.

Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów,
na zasadach ustalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ
wskazany w statucie.
Student jest obowiązany w szczególności do:
1) u
 czestniczenia w zajęciach dydaktycznych
i organizacyjnych zgodnie z regulaminem
studiów;
2) s kładania egzaminów, odbywania praktyk
i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
3) p
 rzestrzegania przepisów obowiązujących
w uczelni.
Student może przenieść się z innej uczelni,
w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli
wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
Student może uzyskać urlop od zajęć
w uczelni na zasadach określonych w regulaminie studiów. W okresie korzystania z urlopu
student zachowuje prawa studenta, chyba że
regulamin studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów
w przypadku:
1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej
lub egzaminu dyplomowego;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia
z uczelni.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów
w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce;
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku
w określonym terminie;
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
4) niepodpisania przez studenta przedłożonej
przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
Od powyższych decyzji przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
Absolwenci studiów otrzymują uczelniane
dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające
uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
Osoba, która ukończyła studia pierwszego
stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31
października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa.

Każdy student ma obowiązek podpisać z uczelnią umowę określającą warunki pobierania opłat
związanych z odbywaniem studiów lub opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat.
Umowa zabezpiecza studenta przed nieuzasadnionym podnoszeniem przez uczelnię opłat związanych z tokiem studiów.

OPŁATY ZA STUDIA

OPŁATY ZA STUDIA I USŁUGI
EDUKACYJNE

/

LEGITYMACJA STUDENCKA
Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Jej ważność
potwierdzana jest co semestr. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do
dnia ukończenia studiów, zawieszenia w pra-

wach studenta lub skreślenia z listy studentów,
natomiast w przypadku absolwentów studiów
pierwszego stopnia – do dnia 31 października
roku ukończenia tych studiów.

ZNIŻKI NA PRZEJAZDY
Studentowi przysługuje prawo do korzystania
z 50-procentowej ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia
31 października roku, w którym ukończyły

te studia. Studentom, którzy nie ukończyli
26 roku życia, przysługuje prawo do korzystania z ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego w wysokości 51%.
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POMOC MATERIALNA
Zasady przyznawania pomocy materialnej określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.
Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać się o pomoc materialną ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
5) zapomogi.

Wyżej wymienione świadczenia, z wyjątkiem
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
przyznawane są na wniosek studenta przez
Wydziałową Komisję Stypendialną, powoływaną przez dziekana spośród studentów delegowanych przez Wydziałową Radę Samorządu
Studentów i pracowników uczelni, przy czym
studenci stanowią większość składu komisji.
Wnioski należy składać w dziekanacie właściwego wydziału. Termin składania wniosków
o przyznanie stypendiów ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna, o czym informuje
w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej.
Studentowi w terminie czternastu dni od
otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem
odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, powoływanej przez rektora spośród
studentów delegowanych przez Parlament
Studentów UG i pracowników uczelni, przy
czym studenci stanowią większość składu komisji. Wydziałowa Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na

uwzględnienie, może sama zmienić swoją
wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu
w terminie siedmiu dni od daty złożenia odwołania – przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub
nieprzyznania wyżej wymienionych świadczeń
pomocy materialnej (z wyjątkiem stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia) są decyzjami
administracyjnymi w rozumieniu przepisów
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje podjęte przez komisje stypendialne doręczane są studentowi na piśmie
za pokwitowaniem odbioru w dziekanacie
właściwego wydziału. Decyzje nieodebrane
w terminie sześćdziesięciu dni od daty ich wydania wysyłane są pocztą za potwierdzeniem
odbioru na adres korespondencyjny studenta. Informacje o świadczeniach pomocy materialnej przyznanych zgodnie z decyzjami odpowiedniej komisji oraz dacie wydania decyzji
zostają ogłoszone poprzez wywieszenie list
studentów według numerów albumu uprawnio-

wymienionych świadczeń pomocy materialnej
od dnia zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów.

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
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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 utrudniał studiowanie.
Student studiów stacjonarnych w przypadku,
o którym mowa powyżej, może otrzymywać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
również z tytułu zamieszkania z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 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. Student ma obowiązek powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną w terminie siedmiu dni o rezygnacji
z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie.
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 przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ustawie
o świadczeniach rodzinnych.

POMOC MATERIALNA

nych do tych świadczeń na tablicy informacyjnej
w dziekanacie właściwego wydziału.
Student studiujący równocześnie kilka kierunków może otrzymywać wyżej wymienione
świadczenia pomocy materialnej (z wyjątkiem
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia)
tylko na jednym z nich, według własnego wyboru. Ponadto student ten jest obowiązany do
złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym
kierunku lub uczelni.
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 wybitne osiągnięcia. 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.
Studentowi, który po ukończeniu jednego
kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługuje stypendium
socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy
materialnej (z wyjątkiem stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia) wygasa z ostatnim
dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na
kierunku, na którym pobierał świadczenie. Ponadto student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, mającej wpływ na prawo do otrzymywania
świadczeń pomocy materialnej.
Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów i danych jako nabyte w drodze przestępstwa podlegają zwrotowi.
Student traci prawo do otrzymywania wyżej
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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.
Jeśli zachowana jest ciągłość terminu, na
jaki niepełnosprawność została orzeczona,
to przyznane stypendium zostanie wypłacone
lub wyrównane bez konieczności składania
nowego wniosku. W przypadku gdy ciągłość
nie jest zachowana, student winien złożyć
nowy wniosek o przyznanie stypendium, które
będzie wypłacane od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek
został złożony.
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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 albo międzynarodowym
i złożył wniosek w terminie do trzydziestu dni
po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.
O przyznanie tego stypendium student może
ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student
przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem
olimpiady międzynarodowej albo laureatem
lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady
jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest
przyporządkowany kierunek studiów.
O przyznanie tego stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu
roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia spełnił obowiązujące na Uniwersytecie
Gdańskim powyższe warunki oraz w określonym przez dziekana właściwego wydziału terminie złożył indeks studiów pierwszego stopnia.
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. Student może ubiegać

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
może być przyznane studentowi szczególnie
wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe. Stypendium to przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
na wniosek właściwej rady wydziału. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania tego stypendium, liczbę stypendiów
i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór
wniosku o przyznanie stypendium określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia.
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ZAPOMOGA
Zapomoga może być przyznana studentowi,
który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:
1) nieszczęśliwego wypadku,
2) poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
3) śmierci członka najbliższej rodziny,
4) kradzieży,
5) klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,

6) 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.).
Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja
Stypendialna. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

POMOC MATERIALNA

się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku studiów.
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 pierwszego i drugiego 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.
Osiągnięcia niezbędne do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
wymienione są w Regulaminie przyznawania
pomocy materialnej studentom Uniwersytetu
Gdańskiego.

DIAMENTOWY GRANT
Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz studenci po ukończeniu
trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, nieposiadający tytułu zawodowego magistra, łącznie nie więcej niż 100 osób, mogą
w drodze konkursu realizowanego w ramach
programu ministra właściwego do spraw nauki
„Diamentowy Grant”, otrzymać środki na badania naukowe finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę.

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 na stronie http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/
sprawy_socjalne.
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DOMY STUDENCKIE
Uniwersytet Gdański dysponuje około dwoma tysiącami miejsc w 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 na uczelni
praktyki lub staż naukowy, doktoranci i pracownicy UG, absolwenci UG do dwóch lat
od ukończenia studiów, studenci innych uczelni, którzy nie zalegają z płatnościami oraz
mają wpis w indeksie potwierdzający rozliczenie 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 roku akademickim 2013/2014 do remontu przeznaczony
został DS 11. Opłaty za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
są zróżnicowane. Najniższe wynoszą nieco
ponad 300 zł miesięcznie.
REGULAMIN MIESZKAŃCA
Regulamin mieszkańca domu studenckiego
Uniwersytetu Gdańskiego ustala porządek
wewnętrzny w domu studenckim oraz określa wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia jego mieszkańców wobec obowiązków
i uprawnień administracji domu studenckiego
oraz obowiązujących przepisów ogólnych.
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PRAWA MIESZKAŃCA
Mieszkaniec domu studenckiego ma prawo
między innymi do:
1. U
 żytkowania przydzielonego mu miejsca
zakwaterowania wraz z wyposażeniem należącym do pokoju, a także korzystania
z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu domu
studenckiego, przeznaczonych do ogólnego użytku.
2. P
 rzyjmowania gości w swoim pokoju mieszkalnym. Osoby odwiedzające mieszkańca
domu studenckiego zobowiązane są do
podania imienia i nazwiska mieszkańca, do
którego przychodzą w odwiedziny, okazania pracownikowi portierni swojego dowodu

tożsamości w celu odnotowania przybycia
w książce gości. Za właściwe zachowanie
się osoby odwiedzającej na terenie domu
studenckiego odpowiada mieszkaniec pokoju, którego jest ona gościem.
3. Organizowania imprez okolicznościowych
pod warunkiem wcześniejszego uzyskania
pisemnej zgody administracji danego domu
studenckiego oraz ustalenia wspólnie z administracją miejsca i terminu imprezy. Za
sprzątanie pomieszczenia, w którym odbywać się będzie impreza okolicznościowa
odpowiada jej organizator (mieszkaniec),
natomiast administracja domu studenckiego zobowiązana jest po zakończeniu
imprezy do odbioru stanu pomieszczenia
i spisania ewentualnych szkód. Koszt strat
zobowiązany jest pokryć organizator imprezy. Mieszkaniec odpowiedzialny jest za
właściwe zachowanie zaproszonych przez
siebie gości, których liczba w przypadku
imprezy zorganizowanej nie może przekroczyć 30 osób.
4. Przenocowania nieodpłatnie w swoim pokoju za zgodą współmieszkańców:
a) odwiedzających studenta członków najbliższej rodziny (rodziców, współmałżonka, rodzeństwa) przez okres nie dłuższy
niż 3 doby w miesiącu,
b) studenta posiadającego aktualną kartę
mieszkańca innego domu studenckiego
Uniwersytetu Gdańskiego bez ograniczeń liczby noclegów.
5. Przyjmowania gości w pokoju studenckim
(za zgodą współmieszkańców), odpłatnie
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po godzinie 24.00 (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
6. Uczestniczenia w życiu domu studenckiego i współdecydowania za pośrednictwem
Rady Samorządu Mieszkańców o wszystkich sprawach dotyczących życia i funkcjonowania domu studenckiego.
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
Mieszkaniec domu studenckiego ma między
innymi obowiązek:
1. Przestrzegania obowiązujących przepisów
prawnych, przede wszystkim przepisów
meldunkowych, przepisów BHP i ppoż.
oraz postanowień zawartych w Regulaminie
mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Uiszczania opłaty za zamieszkanie według
obowiązującego cennika i zasad odpłatności.
3. Natychmiastowego poinformowania administracji domu studenckiego o:
a) ukończeniu studiów,

b) skreśleniu z listy studentów,
c) skierowaniu na urlop dziekański,
d) skierowaniu na powtarzanie roku,
e) w
 szystkich innych zdarzeniach powodujących zmianę w wysokości odpłatności.
4.Przestrzegania zasad współżycia mieszkańców, poszanowanie prawa do niezakłóconej
ciszy w czasie nauki i wypoczynku. Cisza
nocna obowiązuje w godzinach od 22.00
do 6.00, natomiast w czasie weekendu od
24.00 do 6.00.
5. Nienarażania innych osób na szkodliwe lub
uciążliwe skutki swego zachowania.
6. Utrzymania czystości i porządku we własnym pokoju oraz pomieszczeniach i miejscach ogólnego użytku, a także dbanie
o właściwą eksploatację powierzonego
sprzętu.
7. Niezwłocznego informowania administracji
domu studenckiego lub wezwania pogotowia ratunkowego w razie stwierdzenia nieszczęśliwego wypadku.
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8. O
 kazywania karty mieszkańca i legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego na
żądanie pracownika portierni, administracji
domów studenckich lub członka Rady Samorządu Mieszkańców.
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ZAKAZY
W domu studenckim niedozwolone jest między innymi:
1. S
 amowolne dokonywanie zmian w wyposażeniu pokoju i pomieszczeniach ogólnego
użytku (np. instalowanie pralek w pokojach).
2. D
 okonywanie samowolnej zmiany pokoju
zamieszkania.
3. D
 okonywanie wymiany zamków do drzwi
i dorabianie kluczy bez zgody administracji
domów studenckich.
4. P
 rzetrzymywanie wszelkich zwierząt.
5. P
 alenie tytoniu, a także wrzucanie niedopał-

ków papierosów i zapałek do koszy przeznaczonych na składowanie odpadków.
6. Spożywanie napojów alkoholowych.
W przypadku naruszania przepisów dotyczących zamieszkiwania w domu studenckim
prorektor ds. studenckich, kanclerz lub jego
zastępca w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną mogą orzec o przeniesieniu studenta do innego domu studenckiego
lub o utracie prawa do zamieszkania w domu
studenckim.
***
Cennik, zasady przyznawania miejsc w domach
studenckich, Regulamin mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego, a także
niezbędne formularze można znaleźć na stronie Działu Studenckich Spraw Socjalnych.

Nie takie Trójmiasto straszne, choć początki bywają trudne. Studentów spoza miasta
czeka teraz pierwsza lekcja sprawnego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Na początku może się to wydawać zawiłe i skomplikowane, ale nic bardziej mylnego.
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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 kupić karnety (pięć biletów jednorazowych po 1,50 zł lub dwa bilety
godzinne za 4,60 zł), w tych drugich − bilety
godzinne (ulgowy za 1,80 zł), najlepiej za odliczoną gotówkę. Jeśli macie wątpliwości, przed
zakupem upewnijcie się u kierowcy, czy nabyliście odpowiedni bilet. Bilety na linie nocne
i pospieszne wymagają zakupienia droższego
biletu.
W kiosku oraz rozstawionych w wielu miejscach automatach biletowych można kupić
także bilety jednoprzejazdowe albo dobowe.
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. W ten sposób uzyskuje się określoną kwotę. 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 przez cały tydzień 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, może błyskawicznie sprawdzić wszystkie
dane. Karta w przyszłości ma pełnić także inne
funkcje: będzie można skorzystać z niej przy
płaceniu za parking, za 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 od
odległości − taryfa zmienia się co 6 km. Bilet
trzeba skasować przed wejściem do kolejki
(chyba że został kupiony w automacie), ponieważ w środku nie ma kasowników, a kontrolerzy serca mają nieczułe. Szybka Kolej Miejska oferuje bilety jednorazowe, tygodniowe,
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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. Warto na bieżąco sprawdzać zmiany w rozkładzie jazdy i pamiętać,
że w soboty i niedziele pociągi kursują rzadziej.
Aby usprawnić system komunikacyjny, wprowadzono wspólny rodzaj biletu, zwany biletem

Więcej informacji oraz szczegółowe
cenniki znaleźć można na stronach:
www.skm.pkp.pl
www.ztm.gda.pl
www.zkmgdynia.pl
www.mzkzg.org

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 i przewoźnik komunalny jednego
z wybranych miast) oraz kolejowo-komunalnej
wszystkich przewoźników. Ten ostatni (miesięczny) dla studentów stanowi wydatek w wysokości 110 zł.

W wyszukaniu odpowiedniego dojazdu
pomoże także strona www.jakdojade.pl.
Szczegółowe trasy i rozkłady jazdy autobusów ZTM Gdańsk warto też sprawdzać
na specjalnej mapie na stronie www.info.
zkm.pl.

www.info.zkm.pl

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

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. Zaraz obok Biblioteki Głównej znajduje
się Manekin, gdzie serwują przepyszną kawę
oraz smaczne i tanie naleśniki (od 4,5 zł za
naleśnik z cukrem pudrem do 16 zł za taki ze
szpinakiem i łososiem), a to wszystko blisko
i klimatycznie. Idąc w kierunku peronu SKM,
można zajrzeć do Pepe Pizzy w CH Familia.
Pizza jest tam naprawdę dobra, choć klasyczna i lepiej wybrać się tam zaraz po odebraniu
stypendium albo kieszonkowego. Blisko kampusu znajduje się również restauracja Cztery
Pory Roku, a w oddalonym o 10 min Alfa Centrum można zajrzeć do Sfinksa (zniżka 50%

dla studentów od poniedziałku do piątku przez
cały dzień, a w sobotę i niedzielę do godziny
14.30). Znajduje się tam też kilka kawiarenek,
w tym Tchibo, oraz Cukiernia Sowa, warta
polecenia, lecz niestety, dość droga. Dobrze
zjeść można również w Grill Barze Fenix przy
ul. Kołobrzeskiej.
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 wymienić, ale na pewno każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Dobra rada – lepiej
zajrzeć w boczne uliczki (szczególnie w sezonie), gdzie można zjeść równie dobrze, ale
taniej. Szczególnie polecamy pobliską naleśnikarnię Cuda Wianki, która mieści się na
ul. Bohaterów Monte Cassino 9 (oraz w Gdyni
na ul. Abrahama 10), gdzie serwują przepyszne placki zapiekane z serem.
Gdynia także oferuje spory wybór miejsc,
w których można coś przekąsić. Na Skwerze Kościuszki znajduje się Kwadrans – lokal
zdecydowanie na studencką kieszeń, z urozmaiconym 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. Na
ul. Świętojańskiej zlokalizowana jest Gdynianka
– podobno 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 najeść za grosze. W barach mlecznych jest jednak szybko, sprawnie
i przeważnie smacznie.

/

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, po jajecznicę,
omlet czy naleśniki. 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.

GDZIE I CO ZJEŚĆ?

GDZIE I CO ZJEŚĆ?
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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 posiłków wegetariańskich. 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 lokalach
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”.
BIOWAY:
Gdańsk
• ul. Wały Jagiellońskie 34
• ul. Miszewskiego 17
• Al. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka)
• ul. Dmowskiego 11 F
Gdynia
• ul. Władysława IV 37
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GREEN WAY:
Sopot
• ul. Bohaterów Monte Cassino 47
Gdańsk
• ul. Garncarska 4/6
• ul. Długa 11
Gdynia
• ul. Abrahama 24
• Al. Marszałka Piłsudskiego 57

Warte polecenia jest również Centrum Handlowe Galeria Bałtycka we Wrzeszczu. Oprócz
ogromnej liczby sklepów, usytuowanych jest
w nim także kilkanaście stoisk z jedzeniem.
Na ostatnim piętrze galerii każdy głodny student znajdzie coś dla siebie. Oprócz typowych
fast foodów, takich jak McDonald’s, mieszczą
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 znajdziemy wiele mniejszych lokali tego typu. 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.
***
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 bardzo
dużo dobrych restauracji, nie skupiaj się więc
wyłącznie na tych znajdujących się najbliżej
wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.
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!

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 „Bukszpryt”
ul. Morska 81-87
Gdynia

www.bukszpryt.pl
Klub Studencki „Medyk”
ul. Dębowa 7
Gdańsk

www.klubmedyk.com.pl

KLUBY STUDENCKIE /

KLUBY STUDENCKIE

Klub Studencki „Triathlon”
ul. Czyżewskiego 29
Gdańsk-Oliwa

www.triathlonklub.com
Klub Studencki „Xkwadrat”
ul. Polanki 66
Gdańsk-Oliwa

www.xkwadrat.pl

Klub „Żak”
ul. Grunwaldzka 195/197
Gdańsk-Wrzeszcz

www.klubzak.com.pl
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„GAZETA UNIWERSYTECKA”
„Gazeta Uniwersytecka” jest pismem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego dedykowanym szerokiemu gronu osób związanych z naszą uczelnią, między innymi
nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym, studentom, doktorantom,
absolwentom, emerytowanym pracownikom oraz wszystkim przyjaciołom Uniwersytetu
Gdańskiego. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące życia uczelni, artykuły poruszające tematy z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, a także sportu akademickiego i kultury akademickiej. Od końca 2012 roku w „Gazecie Uniwersyteckiej”
zamieszczane są również wybrane artykuły z internetowej gazety studenckiej „CDN”. Autorzy z zaprzyjaźnionej redakcji starają się prezentować w nich pasjonatów i inicjatywy,
które ubarwiają życie nie tylko naszej uczelni, lecz także Trójmiasta. Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno z redakcją „Gazety Uniwersyteckiej”, jak i redakcją „CDN-u”.

Kontakt z redakcją „Gazety Uniwersyteckiej”:
Biblioteka Ekonomiczna
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot, pok. 201, 202

tel. (58) 523 12 62
fax (58) 523 12 63
email: gazeta@edu.ug.pl
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www.gazeta.ug.edu.pl

biurokarier@ug.edu.pl
ZNAJDŹ NAS I POLUB
NA FACEBOOKU
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Informator studenta

nIE TrAć czAsU
nA chorowAnIE!
Akamedik to największa ogólnopolska sieć przychodni akademickich,
które znajdują się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu,
Katowicach i Gdańsku. Troszczymy się o zdrowie 130 000 studentów,
zapewniając możliwość skorzystania z kompleksowej opieki medycznej
z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)*
* Usługi finansowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (Ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. Dz. U.
2008. 164 1027 z późn. zm.).

Przychodnię AKAMEDIK znajdziesz w Gdańsku:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

Telefoniczne Centrum Obsługi: 801 462 988

Bądź na Bieżąco!
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