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Niezbędnik doktoranta I roku powstał we współpracy
z Radą Doktorantów UG

Drodzy Doktoranci,
z wielką dumą i radością witam Was w nowym roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Gdańskim.
Rozpoczynacie studia doktoranckie w największej uczelni
na Pomorzu, jednej z czołowych uczelni publicznych w kraju,
która łączy najlepsze akademickie tradycje z nowoczesnością.
Cieszę się, że możemy zaproponować Wam znakomite warunki
studiowania w rozbudowywanym Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, w nowych gmachach wydziałów, nowoczesnych pracowniach, laboratoriach, salach i aulach. Już w tym
roku rozpoczną się zajęcia w nowym budynku Wydziału
Biologii, powstanie Wydział Chemii i budynek neofilologii.
W planach jest budowa nowoczesnego Instytutu Biotechnologii,
Instytutu Informatyki, centrum sportowego i domu studenckiego.
Na te cele zdobywamy środki z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcemy stworzyć Wam
jak najlepsze warunki do nauki i jestem przekonany, że o wielu
z Was będziemy mówić w przyszłości jako o wielkich odkrywcach i naukowcach.
Uczelnia to jednak przede wszystkim ludzie. Na Uniwersytecie
Gdańskim znajdziecie nauczycieli akademickich, którzy otworzą
przed Wami pasjonujący świat nauki. Spotkacie tu Mistrzów,
którzy przygotują Was do trudnych wyzwań przyszłości i poprowadzą wybraną przez Was drogą.
Studia doktoranckie to czas konsekwentnego podążania
własną życiową drogą. Na naszej uczelni będziecie mogli
rozwijać swoje pasje – przede wszystkim naukowe, ale także
artystyczne, sportowe, społeczne. Nasza Alma Mater to wyjątkowa trampolina do kariery zawodowej. Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego odbywają staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą, pracują z doświadczoną
kadrą naukową, mają dostęp do nowoczesnych programów nauczania i nowych narzędzi komunikacji. Biorą udział w europejskich i polskich programach wymiany oraz międzynarodowych
projektach naukowych. Absolwentami Uniwersytetu Gdańskiego
jest wielu znanych naukowców i cenionych w swoich dziedzinach ekspertów, którzy piastują dziś często wysokie stanowiska
w kraju i za granicą.
Okres studiów doktoranckich to także czas kształtowania zawodowej kariery, życiowych postaw i dokonywania ważnych
wyborów. Drodzy Doktoranci, życzę Wam, aby studia na Uniwersytecie Gdańskim stały się nie tylko spełnieniem Waszych zawodowych marzeń, ale przede wszystkim były naznaczone pasją
odkrywania i zmieniania świata.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Bernard Lammek
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Stypendia i funduSZe
przyznawane jest doktorantowi studiów stacjonarnych od i do iV roku na podstawie regulaminu
ustalonego przez komisję stypendialną na danym
wydziale, przy czym na niektórych wydziałach uniwersytetu Gdańskiego nie wypłaca się tego rodzaju
stypendium. przyznawane jest na wniosek doktoranta (składa się go do 30 września). minimalna
wysokość stypendium doktoranckiego wynosi
1131 zł. Stypendium przyznawane jest na okres
roku akademickiego (12 miesięcy) i jest wypłacane
co miesiąc z góry.

przeznaczone jest dla najlepszych 30% doktorantów na danym roku. przyznaje się je zgodnie
z regulaminem ustalonym przez jm rektora, przy
czym kryteria i punktacja są określone przez
komisje wydziałowe. Stypendium przyznawane
jest na okres 12 miesięcy. jego wysokość wynosi
minimum 800 zł miesięcznie. Stypendium przysługuje również osobom nieotrzymującym stypendium doktoranckiego (w takim wypadku staje
się ich stypendium). Zwiększenie stypendium
przyznawane jest na wszystkich wydziałach prowadzących stacjonarne studia doktoranckie
i może ubiegać się o nie każdy doktorant bez
względu na rok studiów.

Stypendium dla najlepszych doktorantów –
przyznawane jest przez wydziałowe komisje stypendialne na okres semestru lub roku akademickiego. termin i formę składania wniosków określa komisja stypendialna na danym wydziale.
Stypendium socjalne, stypendium wyżywieniowe, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
– przyznawane są przez wydziałowe komisje stypendialne na okres semestru lub roku akademickiego. termin i formę składania wniosków określa
komisja wydziałowa.

Zapomoga – może zostać przyznana doktorantowi w przypadku szczególnej sytuacji losowej
(na przykład nieszczęśliwego wypadku, poważnej
choroby udokumentowanej zaświadczeniem
lekarskim, urodzenia dziecka, śmierci członka
najbliższej rodziny, kradzieży, klęski żywiołowej,
takiej jak powódź i pożar). wnioski o zapomogę
rozpatruje wydziałowa komisja stypendialna.

o stypendium to może się ubiegać doktorant
uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po
zaliczeniu i roku studiów. wnioski należy składać
u kierowników jednostek wraz z pełną dokumentacją osiągnięć. termin składania wniosków
oraz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim podane są na stronie internetowej
ministerstwa.

stypendia dla doktorantów przyznawane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki,
priorytet Viii, przez departament rozwoju
Gospodarczego urzędu marszałkowskiego
województwa pomorskiego. Są przeznaczone
dla doktorantów realizujących prace doktorskie
w ramach określonych dyscyplin i specjalności
naukowych (na przykład matematyka, fizyka, chemia, biologia i inne nauki przyrodnicze, technologie informacyjne, telekomunikacja, elektronika,
informatyka, biotechnologia, chemia leków,
ochrona środowiska w zakresie strefy nadbałtyckiej, dyscypliny ekonomiczne i prawne związane
z ochroną własności przemysłowej, ekotechnologia, nowe źródła energii, transferu innowacji
oraz komercjalizacji nowych technologii i produktów). pełna lista dziedzin określona jest w regulaminie. regulamin dostępny jest na stronie
projektu innodoktorant:
www.innoktorant.pomorskie.eu
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przeznaczone dla doktorantów mających otwarte
przewody doktorskie oraz których badania naukowe mają wpływ na gospodarkę. regulamin przyznawania stypendium dostępny jest na stronie
działu Zarządzania projektami międzynarodowymi. Stypendium przyznawane jest na okres
12 miesięcy w kwocie 1500 zł miesięcznie. Stypendium można otrzymać jednorazowo.

przeznaczone dla doktorantów do 30 roku życia,
których dorobek jest udokumentowany publikacjami. jest przyznawane na okres roku. regulamin
znajduje się na stronie fundacji na rzecz nauki polskiej. wniosek o stypendium musi być podpisany
przez jm rektora.

przysługuje doktorantom pracującym w warunkach
szkodliwych, otrzymującym stypendium doktoranckie. wynosi 100 zł miesięcznie. wnioski należy
składać w dziekanacie.

może ubiegać się o nie każdy doktorant. dofinansowywane są: wyjazdy na konferencje (jeżeli wnioskujący przedstawia referat lub poster) w kwocie
do 1000 zł, kwerendy w kwocie do 200 zł, inne wyjazdy naukowe (szkolenia, staże itp.). wymagane
dokumenty: podanie, kosztorys, krótki abstrakt, potwierdzenie wystąpienia na konferencji (dwa ostatnie w wypadku wyjazdów konferencyjnych) należy
składać w sekretariacie prorektor ds. kształcenia.

ZuS i inne ubeZpiecZenia
warunkiem korzystania z bezpłatnej opieki medycznej
jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.istnieje
możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
przez uniwersytet Gdański. prawo do tego mają:
doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia
(w sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat,
powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia
zdrowotnego jako członek rodziny przez
jednego z rodziców),
osoby, które nie ukończyły 26 lat, lecz nie mają
rodziców albo opiekunów prawnych,
doktoranci nieposiadający stałego źródła
utrzymania (tj. umowy o pracę),
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osoby, których współmałżonek(ka) nie pracuje
na podstawie umowy o pracę,
uprawnieni członkowie rodziny doktoranta
(niepracujący współmałżonek, dziecko).
odpowiednie formularze należy wypełnić i złożyć
w dziale kształcenia.
doktoranci uniwersytetu Gdańskiego objęci są także
programem dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (nnw). koszt
jednorazowej składki to zazwyczaj 40 zł. ubezpieczyć
mogą się także osoby nieotrzymujące stypendium
doktoranckiego. wypełnione wnioski należy składać
w dziale finansowym.
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Granty
p r o j e kt y b a da ń m ł o dyc h
n au ko w c ó w
są to fundusze dla doktorantów i młodych doktorów. można je przeznaczyć na realizację badań
naukowych, w tym na wyjazdy konferencyjne,
zakupy książek, sprzętu itp. wnioski rozpatrują
komisje wydziałowe. określają one także warunki
konkursu. Granty przyznawane są co roku na okres
do końca roku kalendarzowego.

VentureS (Grant fundacji
na rZecZ nauki polSkiej)
jest to program przeznaczony dla doktorantów,
studentów i absolwentów z każdej dziedziny
nauki. projekt może trwać od roku do trzech lat.
wnioskodawca otrzymuje stypendium (kwoty od
1500 zł dla studenta/absolwenta do 3000/3500 zł
dla doktoranta) oraz grant badawczy wynoszący
maksymalnie 35 tys. zł rocznie. wnioski można
składać dwa razy w roku (w kwietniu i październiku).
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preludium (Grant
narodoweGo centrum nauki)
jest to konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia
naukowego doktora. Grant przeznaczony jest
dla osób realizujących pracę doktorską w zakresie badań podstawowych. czas realizacji projektu
wynosi najkrócej 12, a najdłużej 36 miesięcy. maksymalna kwota budżetu może wynosić 50 tys. zł
rocznie. liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech, wśród
których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem
naukowym lub promotorem. Grant umożliwia
zakup aparatury naukowej (do 30% kosztów).
projekt pozwala na przeznaczenie części środków na wynagrodzenia. wnioski można składać
dwa razy w roku.
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SamorZąd doktorantów uG
Samorząd doktorantów tworzą wszyscy uczestnicy
studiów iii stopnia na uniwersytecie Gdańskim, którzy w bezpośrednich wyborach wybierają swoich
przedstawicieli do wydziałowych rad doktorantów.
Z kolei wydziałowe rady doktorantów delegują spośród siebie członków rady doktorantów będącej najwyższym organem Samorządu doktorantów na
uczelni. liczba przedstawicieli wydziałów w radzie
doktorantów uzależniona jest od liczby doktorantów
na danym wydziale.
organy Samorządu doktorantów reprezentują ogół
doktorantów przed władzami wydziałów i uczelni,
mają swoich przedstawicieli w organach kolegialnych
w uniwersytecie (radach wydziałów, Senacie, komisjach senackich itp.), uczestniczą również w przyznawaniu pomocy materialnej na szczeblach wydziałowym i uczelnianym, opiniują akty prawne (regulaminy,
zarządzenia) dotyczące doktorantów.
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przedstawiciele rady doktorantów inicjują rozmaite
wydarzenia kulturalne i integracyjne. przykładem tego
są między innymi: organizowane w jednym z trójmiejskich klubów jesienne spotkanie integracyjne, współpraca przy organizacji przeglądu młodych zespołów
dokrock w ramach neptunaliów 2012, wsparcie
finansowe wydania płyty zespołu podeszfa, z zamieszczonym na niej hymnem doktorantów.
jednym z podstawowych zadań rady doktorantów
jest rozwiązywanie na bieżąco problemów doktorantów. w kwestii tej rada współpracuje z prorektorem
ds. kształcenia oraz działem kształcenia.
wszystkie osoby zainteresowane współpracą z radą
doktorantów (na polu kulturalnym, integracyjnym,
naukowym itp.) proszone są o kontakt mailowy.
www.radadoktorantow.ug.edu.pl
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ponaducZelniane orGaniZacje
SamorZądowe

krajowa repreZentacja doktorantów
ogólnopolski przedstawiciel i wyraziciel woli środowiska doktorantów. w swojej statutowej działalności
krd posiada prawo do:
• wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym
do opiniowania aktów normatywnych
• reprezentowania interesów oraz obrony praw
doktorantów,
• rozwijania samorządności doktoranckiej,
• współpracy z ośrodkami wspierającymi
działalność naukową doktorantów,
• wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
• budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
• wyrażania opinii i przedstawiania wniosków
w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
• opiniowania projektów aktów normatywnych
dotyczących doktorantów,
• występowania z propozycjami aktów prawnych
do właściwych organów państwa.
przedstawiciele uniwersytetu Gdańskiego aktywnie
włączają się w działalność krajowej reprezentacji doktorantów, pełniąc różnorakie funkcje w różnych jej organach (w Zarządzie, komisji prawnej itd.).
więcej informacji:

www.krd.org.pl
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trójmiejSkie poroZumienie doktorantów
organizacja doktorancka powstała w październiku
2011 roku, skupiająca przedstawicieli doktorantów
z uczelni wyższych i instytutów prowadzących studia
doktoranckie w trójmieście. Są to obecnie: akademia
Sztuk pięknych, akademia wychowania fizycznego
i Sportu, Gdański uniwersytet medyczny, politechnika
Gdańska, uniwersytet Gdański oraz instytut oceanologii polskiej akademii nauk.
porozumienie promuje oraz integruje środowisko doktorantów. do tej pory zorganizowało: Xii krajowy
Zjazd doktorantów w Gdyni, iV Galę konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w polsce w Gdyni
oraz konferencję pt. „porozumienia lokalne Samorządów doktoranckich oraz doktoranckie porozumienia
branżowe – modele, funkcjonowanie, przyszłość”
w Gdańsku. w planach bieżących jest integracja środowiska doktoranckiego oraz promocja porozumienia.
osoby zainteresowane współpracą z trójmiejskim porozumieniem doktorantów mogą uzyskać informacje
pod adresem mailowym: biuro@tpdok.pl.
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akademicki ZwiąZek Sportowy
sekcje wyczynowe – futsal mężczyzn (ekstraklasa) i koszykówka kobiet (i liga).
członkiem aZS uG mogą zostać także osoby, które nie
uprawiają czynnie sportu, ale mają talent organizacyjny.
mogą one rozwijać swoją pasję przy tworzeniu takich projektów, jak: akademickie mistrzostwa polski w Siatkówce
plażowej, akademicki puchar polski w piłce nożnej plażowej czy ogólnopolskie turnieje siatkówki i piłki ręcznej
kobiet.
klub uczelniany aZS uG wraz ze Studium wychowania
fizycznego i Sportu co roku organizuje międzywydziałowe
mistrzostwa uG w dziesięciu dyscyplinach. dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjny majowy bieg o puchar
jm rektora uniwersytetu Gdańskiego oraz dni Sportu
uniwersytetu Gdańskiego.
więcej informacji:

www.azs.ug.edu.pl
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akademicki Związek Sportowy to największe w polsce
stowarzyszenie sportowe, działające nieprzerwanie od ponad stu lat. doktoranci naszej uczelni w ramach klubu
uczelnianego aZS uniwersytetu Gdańskiego mogą
uprawiać rozmaite dyscypliny sportu, a także startować
w akademickich mistrzostwach pomorza i akademickich
mistrzostwach polski.
klub aZS uG od lat utrzymuje się w czołówce akademickich mistrzostw polski. w ostatniej edycji 2011/2012 zajął
iii miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. w rywalizacji
wojewódzkiej aZS uG zajął i miejsce, wyprzedzając odwiecznych rywali – politechnikę Gdańską i awfiS Gdańsk.
Sekcje aZS uG to: aerobik sportowy, badminton, futsal
kobiet i mężczyzn, judo, karate, koszykówka, lekka atletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, pływanie, siatkówka kobiet i mężczyzn, snowboard,
trójbój siłowy, taneczna, tenis stołowy, tenis ziemny,
żeglarstwo, wspinaczka sportowa. w klubie istnieją też
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akademickie centrum kultury
„alternator”
centrum kultury coraz mocniej angażuje się w realizację
międzynarodowych projektów społeczno-kulturalnych,
takich jak temporary home, bike tour, kinomobilny. włącza się również w promocję zachowań proekologicznych,
na przykład przez propagowanie jazdy na rowerze, montaż stojaków rowerowych w przestrzeni uG, inicjowanie
selektywnej zbiórki odpadów, organizację paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskiwania
energii.
„alternator” to również działalność wydawnicza: składanka muzyczna Muzyczne UGięcie, płyta Missa Gratiatoria, która powstała w ramach współpracy akademickiego chóru uG z leszkiem możdżerem; ogólnopolski
periodyk „Panoptikum”, „Proza Życia” (pokłosie konkursu literackiego). najnowszym projektem wydawniczym jest płyta I’m goin’ to sing, zawierająca pieśni z nurtu
negro spirituals, nagrana przez akademicki chór uG pod
dyrygenturą marcina tomczaka.
więcej informacji:
www.ack.gda.pl

FOT. IZABELA NOWAk
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akademickie centrum kultury „alternator” to instytucja
działająca w ramach uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest animowanie kulturalnego życia uczelni oraz
wspieranie inicjatyw kulturalnych szeroko pojętego środowiska akademickiego. w ramach centrum działa kilkanaście grup twórczych, które organizują ponad sto pięćdziesiąt różnorodnych wydarzeń rocznie. „alternator”
otwarty jest również na indywidualne projekty studentów
i doktorantów chcących zaprezentować się w przestrzeni
uniwersytetu. Sprawny zespół menadżerów kultury zawsze służy pomocą wszystkim, którzy mają ciekawe pomysły i chęci do ich realizacji.
do sztandarowych obszarów działań twórczych ack należą: literatura – ogólnopolski konkurs literacki „proza
Życia”, scena muzyczna – muzyczne uGięcie, wolne
miasto Gdańsk, teatr – teatralna Scena alternatora, film
– cykle tematyczne dkf-u „miłość blondynki”, działania
alternatywne i społeczne – wielki przejazd rowerowy,
pracownia sitodruku, pracownia video. akademickie

8

N I E Z B E, D N I K 2012

DOKTOR ANTA

P I ERWSZEGO

ROKU

hotele aSyStenckie
uniwersytet Gdański posiada dwa hotele asystenckie,
w których mogą zakwaterować się również uczestnicy studiów doktoranckich (o ile są w nich wolne
miejsca), odbywający te studia poza miejscem stałego
zamieszkania.
Hotel Asystencki Nr 1 w Gdańsku-Oliwie –
oferuje zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych. rodziny z dziećmi kwateruje się w segmentach trzyosobowych. każdy
segment składa się z pokoju jednoosobowego
i dwuosobowego, posiada osobną toaletę i prysznic.
Hotel Asystencki Nr 2 w Gdańsku-Brzeźnie –
oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z osobną toaletą i prysznicem.
w hotelach znajdują się pralnie, suszarnie i kuchnie
ogólnodostępne na każdym piętrze. dodatkowo

są również pomieszczenia ogólnego użytku dla kilku
lub kilkunastu osób, ze stołem i krzesłami, służące
do nauki bądź spotkań, rowerownia i wózkarnia.
osoby ubiegające się o miejsce w hotelu asystenckim
powinny złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem
w dziekanacie macierzystym o uczestnictwie w studiach
doktoranckich i opinią bezpośredniego przełożonego
do działu pracowniczych Spraw Socjalno-bytowych
uG. osoby starające się o przedłużenie prawa
do mieszkania w hotelu składają wypełniony wniosek
w portierni.
FOT. MAłgOrZATA ArMATyńSkA

Uwaga!
wniosek dostępny jest na stronie internetowej hotelu
asystenckiego, na portierni oraz w rektoracie.
pokoje nie są wyposażone w meble.

FOT. MAłgOrZATA ArMATyńSkA

domy Studenckie
uniwersytet Gdański dysponuje dziesięcioma domami
studenckimi mieszczącymi się w Gdańsku-oliwie
(dS 3, 4, 5, 10), w Gdańsku-brzeźnie (dS 11), w Gdańsku Głównym (dS 6), w Gdańsku-wrzeszczu (dS 2)
oraz w Sopocie (dS 7, 8, 9). wnioski o przyznanie
miejsca lub pokoju należy kierować do odwoławczej
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komisji Stypendialnej, a składać w dziale Studenckich
Spraw Socjalnych (ul. wita Stwosza 58, 80-308
Gdańsk).
regulamin i inne informacje dostępne na stronie:
www.akademikigdansk.pl

FOT. MAłgOrZATA ArMATyńSkA

waŻne adreSy i telefony
Sekretariat JM Rektora UG
Prof. dr. hab. Bernarda Lammka
ul. bażyńskiego 1a, p. 318
80-952 Gdańsk,
tel.: (58) 523 20 43; fax: (58) 523 57 00
e-mail: rekug@ug.edu.pl
Sekretariat Prorektor ds. Kształcenia
Prof. UG, dr hab. Anny Machnikowskiej
ul. bażyńskiego 1a, pok. 311
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 20 36; fax: (58) 523 25 36
e-mail: rekdsk@ug.edu.pl
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna
ul. bażyńskiego 1a, pok. 323
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 20 41
fax: (58) 523 24 37
e-mail: rekdsn@ug.edu.pl
Rada Doktorantów UG
ul. bażyńskiego 4, pok. S113
80-952 Gdańsk
e-mail: dokug@univ.gda.pl
www.radadoktorantow.ug.edu.pl
Dział Kształcenia
ul. bażyńskiego 1a, pok. 307, 308, 309
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 23 36; fax: (58) 523 25 36
e-mail: dzial.ksztalcenia@ug.edu.pl

Dział Zamówień Publicznych
ul. bażyńskiego 1a, pok. 122, 123, 124
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 2320; fax: (58) 552 37 41
Dział Pracowniczych Spraw
Socjalno-Bytowych
ul. bażyńskiego 1a, pok. 120
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 24 85, (58) 523 24 02;
fax: (58) 523 24 02
Dział Finansowy
ul. bażyńskiego 1a, pok. 223, 223 a
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 24 74, 523 24 75
fax: (58) 523-56-10
e-mail: finansowy@ug.edu.pl
Hotel Asystencki Nr 1
ul. polanki 63
80-306 Gdańsk
tel. (58) 523 27 01
e-mail: ha1@univ.gda.pl
Hotel Asystencki Nr 2
ul. Gen. hallera 241,
80-502 Gdańsk
tel. (58) 343 46 88
e-mail: ha2@univ.gda.pl

FOT. MAłgOrZATA ArMATyńSkA

,

W yGRAJ DARMOWy KURS JęZyKA NieMieCKieGO!
centrum herdera uniwersytetu Gdańskiego – ośrodek kultury i języka niemieckiego,
„Gazeta uniwersytecka” oraz fundacja rozwoju uniwersytetu Gdańskiego ogłaszają kolejny
konkurs dla studentów i doktorantów uniwersytetu Gdańskiego. nagrodą jest bezpłatny
semestr nauki języka niemieckiego na wybranym poziomie zaawansowania. program obejmuje intensywne ćwiczenie czterech sprawności językowych, wymaganych podczas zdawania egzaminów językowych. Są to: Sprechen (mówienie), hörverstehen (rozumienie
ze słuchu), leseverstehen (rozumienie tekstu) oraz Schriftlicher ausdruck (pisanie).

ZASADy KONKURSU
w konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci uG, którzy w terminie
do 31 października br. wyślą na adres mailowy: herdcen@univ.gda.pl prawidłowe
odpowiedzi na trzy poniższe pytania:
1) Gdzie znajduje się siedziba centrum herdera?
2) do jakich egzaminów instytutu Goethego przygotowują nasze kursy?
3) ile godzin lekcyjnych obejmują semestralne kursy językowe?
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