,
N I E Z B ED
NIK

D O KTO R A N TA P I E R W S Z EGO R O K U

2013

FOT. TOMASZ HUTEL

GA Z ETA
UNIWERSYTECKA
społeczności akademickiej uniwersytetu gdańskiego

Rada programowa:
dr jacek taraszkiewicz (przewodniczący)
prof. dr hab. dariusz szlachetko
prof. ug, dr hab. jerzy gwizdała
dr grzegorz pawłowski
mgr dominik walczak
łukasz Bień
Redaktor: tomasz neumann

Sekretariat: monika Lewandowska

Skład i opracowanie graﬁczne: ka Leszczyńska

Korekta: aleksandra pryczkowska
Wydawca: uniwersytet gdański

Adres redakcji: Biblioteka ekonomiczna
ul. armii krajowej 110, 81–824 sopot, pok. 201, 202
tel. (58) 523 12 62; fax (58) 523 12 63; e-mail: gazeta@ug.edu.pl
wydanie internetowe: www.gazeta.ug.edu.pl

Niezbędnik doktoranta pierwszego roku powstał
we współpracy z Radą Doktorantów UG

Drodzy Doktoranci,
z wielką dumą i radością witam Was w nowym roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim. Rozpoczynacie studia doktoranckie w największej uczelni na Pomorzu, jednej
z czołowych uczelni publicznych w kraju, łączącej najlepsze akademickie tradycje z nowoczesnością. Wszystkim Wam możemy
zaproponować świetne warunki studiowania w stale rozbudowywanym Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, w nowych gmachach wydziałów, nowoczesnych pracowniach, laboratoriach, salach i aulach. W ostatnich miesiącach oddaliśmy do
użytku gmach Wydziału Chemii, w niedługim czasie ukończony zostanie 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.
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. Doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności
nabytych w czasie studiów pierwszego i drugiego stopnia. To również czas przekształcania Waszych pomysłów w konkretne efekty, służące społeczeństwu, a także czas krystalizowania nowych
idei, które być może osiągnięty stan wiedzy poddadzą twórczym
poszukiwaniom.
Na naszej uczelni będziecie mogli rozwijać swoje pasje – przede
wszystkim naukowe, ale także artystyczne, sportowe, społeczne.
Nasza Alma Mater to ważny etap w drodze 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 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

STYPENDIA I FUNDUSZE
S T Y P E N D I U m D o kT o r A N c k I E
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. Stypendium doktoranckie
przyznawane jest na wniosek doktoranta, który
należy złożyć do 30 września. minimalna wysokość stypendium doktoranckiego wynosi 1233 zł.
Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego (12 miesięcy) i jest wypłacane co
miesiąc z góry.

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 czy pożar). wnioski o zapomogę rozpatruje wydziałowa komisja
stypendialna.
STYPENDIUm mINISTrA
ZA wYbITNE oSIąGNIęcIA
D l A D o kT o r A N T ó w
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 Nauki i Szkolnictwa wyższego

ZwIękSZENIE STYPENDIUm
D o k T o r A N c k I E G o Z D o TA c j I
P r o j A ko ś c I o w E j
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. może się o nie ubiegać każdy doktorant
bez względu na rok studiów.
STYPENDIA Z FUNDUSZU
P o m o c Y m AT E r I A l N E j
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 i 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.

STYPENDIUm DlA DokTorANTów
w r A m Ac h P r o j E kT U
„ k S Z TA ł c I m Y N A j l E P S Z Y c h ”
Przeznaczone jest 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.
S T Y P E N D I U m F N P „ S TA r T ”
Przeznaczone jest dla doktorantów do 30 roku
życia, którzy mają dorobek udokumentowany
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publikacjami. Stypendium przyznawane jest na
okres roku. regulamin znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. wniosek o stypendium musi być podpisany przez jm rektora.

D o F I N A N S o wA N I E Z r A DY
D o kT o r A N T ó w U G
może ubiegać się o nie każdy doktorant. Dofinansowywane są: wyjazdy na konferencje (jeżeli wnioskujący przedstawia tam referat lub poster) w kwocie
do 1000 zł, kwerendy w kwocie do 200 zł, inne wyjazdy naukowe (szkolenia, staże itp.) do 200 zł. wymagane dokumenty: podanie, kosztorys, krótki abstrakt, potwierdzenie wystąpienia na konferencji
(dwa ostatnie w wypadku wyjazdów konferencyjnych). komplet dokumentów należy składać w sekretariacie prorektor ds. kształcenia.

D o D AT E k D o S T Y P E N D I U m
D o kT o r A N c k I E G o Z A P r Ac ę
w S Z ko D l I w Yc h wA r U N k Ac h
Przysługuje doktorantom pracującym w warunkach
szkodliwych, otrzymującym stypendium doktoranckie. wynosi 100 zł miesięcznie. wnioski o dodatek
należy składać w dziekanacie.

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:

osoby, których współmałżonek(ka) nie pracuje na
podstawie umowy o pracę,
uprawnieni członkowie rodziny doktoranta (niepracujący współmałżonek, dziecko).

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),

odpowiednie formularze należy wypełnić i złożyć
w Dziale kształcenia.
Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego objęci są także
programem dobrowolnego ubezpieczenia NNw.
koszt jednorazowej składki to zazwyczaj 40 zł. Ubezpieczyć mogą się także osoby nieotrzymujące stypendium doktoranckiego. wypełnione wnioski należy
składać w Dziale Finansowym.

EUroloT
Doktoranci mają możliwość zakupienia biletów lotniczych na połączenia krajowe w Eurolot za najniższą
kwotę, jaka jest przewidziana na dany lot, niezależnie
od tego, z jakim wyprzedzeniem rezerwują bilety.

warunkiem koniecznym do skorzystania ze zniżki jest
posiadanie ważnej legitymacji doktoranckiej.
rezerwacja biletów lotniczych oraz wszelkie pytania
dotyczące Eurolotu:
e-mail: eurolot@krd.org.pl
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żowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech, a wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący
opiekunem naukowym lub promotorem. Grant
umożliwia zakup aparatury naukowej (pokrywa do
30% kosztów) oraz pozwala na przeznaczenie części środków na wynagrodzenia. wnioski można składać dwa razy w roku.

PrElUDIUm (GrANT
NAroDowEGo cENTrUm NAUkI)
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 zaanga-

VENTUrES (GrANT FUNDAcjI
NA rZEcZ NAUkI PolSkIEj)
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)
i grant badawczy wynoszący maksymalnie 35 tys. zł
rocznie. wnioski można składać dwa razy w roku
(w kwietniu i październiku).

FOT. kArOL SikOrA

P r o j E kT Y b A DA ń m ł o DYc h
N AU ko w c ó w
Fundusze dla doktorantów i młodych doktorów. Są
to środki, które można przeznaczyć na realizację badań naukowych, w tym na wyjazdy konferencyjne,
zakupy książek, sprzętu itp. wnioski o granty rozpatrują komisje wydziałowe. określają one także warunki konkursu. Granty przyznawane są co roku na
okres do końca roku kalendarzowego.

FOT. MAŁGOrZATA ArMATYŃSkA

GrANTY
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SAmorZąD DokTorANTów
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.

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:
e-mail: dokug@univ.gda.pl

FOT. MiCHAŁ BiLiŃSki

organy Samorządu Doktorantów reprezentują ogół
doktorantów przed władzami wydziałów i uczelni,
mają swoich przedstawicieli w organach kolegialnych
w Uniwersytecie (radach wydziału, Senacie, komisjach senackich itp.), uczestniczą również w przyznawaniu pomocy materialnej na szczeblach wydziałowym i uczelnianym, opiniują akty prawne (regulaminy,
zarządzenia) dotyczące doktorantów.

Przedstawiciele rady Doktorantów inicjują rozmaite
wydarzenia kulturalne i integracyjne, takie jak organizowane w jednym z trójmiejskich klubów jesienne
spotkanie integracyjne; bal Doktoranta; współpraca
przy organizacji przeglądu młodych zespołów Dokrock
w ramach Neptunaliów; wsparcie finansowe wydania
płyty zespołu Podeszfa, z zamieszczonym na niej hymnem doktorantów oraz płyt Dokrock.
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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 krD i pełnią różnorakie funkcje w różnych jej organach (m.in. w Zarządzie i komisji
Prawnej).

DokTorANckIE ForUm UNIwErSYTETów
PolSkIch
Porozumienie zawiązane w lipcu 2012 roku w Gdańsku,
gromadzące Samorządy Doktorantów Uniwersytetów
zrzeszonych w konferencji rektorów Uniwersytetów
Polskich.
Podstawowe cele Forum:
• reprezentowanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów,
a także współpraca z organizacjami doktoranckimi
w Polsce i za granicą (w tym z krajową reprezentacją
Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi),
• organizowanie i wspieranie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych,
• wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów,
• współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi
poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce
(m.in. radą Główną Nauki i Szkolnictwa wyższego,
konferencją rektorów Akademickich Szkół Polskich,
konferencją rektorów Uniwersytetów Polskich, Forum
Uniwersytetów Polskich).
więcej informacji: www.facebook.com/DoktoranckieForumUniwersytetowPolskich

TrójmIEjSkIE PoroZUmIENIE DokTorANTów
organizacja doktorancka powstała w październiku 2011
roku, skupiająca przedstawicieli doktorantów z uczelni
wyższych prowadzących studia doktoranckie w Trójmieście. Są to obecnie: Akademia Sztuk Pięknych,
Akademia wychowania Fizycznego i sportu, Gdański
Uniwersytet medyczny, Politechnika Gdańska i 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 konferencje pt. „Porozumienia lokalne Samorządów Doktoranckich” i „Doktoranckie Porozumienia
branżowe – modele, Funkcjonowanie, Przyszłość”
w Gdańsku. w planach bieżących jest integracja środowiska doktoranckiego oraz promocja Porozumienia.
osoby zainteresowane współpracą z TPD mogą uzyskać informacje pod adresem mailowym

biuro@tpdok.pl
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FOT. MiCHAŁ BiLiŃSki

www.krd.org.pl

AkADEmIckI ZwIąZEk SPorTowY

od lat klub Uczelniany AZS UG utrzymuje się w czołówce Akademickich mistrzostw Polski. w ostatniej edycji
2012/2013 zajął V miejsce w klasyfikacji uniwersytetów,
natomiast w rywalizacji wojewódzkiej zajął II miejsce, wyprzedzając między innymi Akademię wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

klub Uczelniany AZS UG wraz ze Studium wychowania
Fizycznego i Sportu co roku organizuje międzywydziałowe
mistrzostwa UG w dziesięciu dyscyplinach. Dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjny majowy bieg o Puchar
jm rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dni Sportu
Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto klub i Studium mają
w swojej ofercie obozy letnie i zimowe. w okresie wakacyjnym studenci mogą spędzić niezapomniane chwile na
mazurach podczas obozów żeglarskich. w okresie zimowym sportowa propozycja to obozy narciarskie w kraju
(białka Tatrzańska) i za granicą (włochy, Francja).
członkiem AZS UG mogą zostać nie tylko sportowcy, lecz
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 ostanich latach organizowane w piłce ręcznej,
siatkówce plażowej, judo i tenisie stołowym), festiwale
sportowe czy turnieje towarzyskie.

www.azs.ug.edu.pl

FOT. ArCHiwUM AZS UG

Akademicki Związek Sportowy to największe w Polsce
stowarzyszenie sportowe, działające nieprzerwanie od ponad stu lat. Doktoranci naszej uczelni w ramach klubu
Uczelnianego AZS Uniwersytet Gdański mogą uprawiać
rozmaite dyscypliny sportu. 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 AZS UG działają też sekcje wyczynowe – futsal
mężczyzn (ekstraklasa) i koszykówka kobiet (I liga).
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AkADEmIckIE cENTrUm kUlTUrY
„AlTErNATor”
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.
Do wiodących działań Ack należą:
scena muzyczna – koncerty Akademickiego chóru
Uniwersytetu Gdańskiego oraz projekt „muzyczne
UGięcie”;
taniec – występy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu
Gdańskiego „jantar”, Zespołu Tańca Irlandzkiego
i Szkockiego Uniwersytetu Gdańskiego „Trebraruna”,
Zespołu celtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego „Animus Saltandi” oraz Zespołu Tańca brzucha „Agadir”;
film – kinomobilizacja, cykle tematyczne oraz przedsięwzięcia Dyskusyjnego klubu Filmowego UG „miłość
blondynki”, takie jak kinematograf Polski (retrospektywy filmowe i spotkania z twórcami polskiego kina),
Europa bez fikcji (pokazy europejskiego kina dokumentalnego połączone z debatą), kino na kozetce (zagadnienia psychoanalizy w kinie), a także działalność Uniwersyteckiej kroniki Filmowej;
teatr – Scena Teatralna Alternatora (TAck-a, Grupa Improwizacji Teatralnej);
projekty interdyscyplinarne – Festiwal kultury Azjatyckiej „made in Azja”;

wydawnictwo – czasopismo naukowe „Panoptikum”
i rocznik studencki „Przezrocze”, antologie Proza życia
(pokłosie konkursu literackiego), kaszubski przekład
Ślubu witolda Gombrowicza, tomiki poezji Tadeusza
Dąbrowskiego i mariusza więcka, a także płyty: I'm
goin’ to sing z muzyką negro spirituals (nagrana przez
Akademicki chór UG), Missa Gratiatoria (powstała
w ramach współpracy Akademickiego chóru z leszkiem możdżerem), Kropki (nowatorski projekt mateusza kołosa) oraz seria zróżnicowanych brzmieniowo
składanek muzycznego UGięcia.
„Alternator” zajmuje się także akcjami społeczno-kulturalnymi, które często powstają przy współpracy z innymi
instytucjami. Akcje te to: bike Toure, moving baltic Sea,
Znikający klub, Temporary home, wielki Przejazd rowerowy, studenckie spotkania podróżnicze „menażki”. w ramach działań alternatywnych funkcjonują pracownia sitodruku i pracownia video oraz odbywają się warsztaty
tematyczne. Poza szeroko rozumianą aktywnością kulturalną centrum włącza się w promocję zachowań proekologicznych przez promowanie kultury rowerowej, montaż
stojaków rowerowych w przestrzeni uniwersyteckiej, zainicjowanie zbiórki odpadów, organizowanie paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskania
energii.
w Akademickim centrum kultury UG „Alternator” każdy
znajdzie coś dla siebie, bo centrum to muzyka – taniec –
film – teatr – wydawnictwo – działanie, to ludzie pełni
pasji. Nie zwlekaj więc, przyłącz się i wyrusz z nami w kulturalną podróż!

FOT. ArCHiwUM ACk UG
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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. Są to:
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

w hotelach dostępne są również pomieszczenia ogólnego użytku dla kilku lub kilkunastu osób, ze stołami
i krzesłami, służące do nauki bądź spotkań, rowerownia i wózkarnia. Pokoje nie są wyposażone w meble.
osoby ubiegające się o miejsce w hotelu asystenckim
powinny złożyć wniosek, wraz z potwierdzeniem
z macierzystego dziekanatu 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.
Uwaga!
wniosek dostępny jest na stronie internetowej hotelu
asystenckiego, na portierni oraz w rektoracie.

DomY STUDENckIE
wnioski o przyznanie miejsca lub pokoju w domu studenckim należy kierować do odwoławczej komisji
Stypendialnej, a składać w Dziale Studenckich Spraw
Socjalnych (ul. wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk).
www.akademikigdansk.pl/studenci
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Uniwersytet Gdański dysponuje dziesięcioma domami
studenckimi mieszczącymi się w Gdańsku-oliwie
(DS 3, 4, 5, 10), w Gdańsku-brzeźnie (DS 11 – w tym roku
w remoncie), w Gdańsku Głównym (DS 6), w Gdańsku-wrzeszczu (DS 2) oraz w Sopocie (DS 7, 8, 9).
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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 lub wew. 2041
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 23 20; fax: (58) 552 37 41
Dział Pracowniczych Spraw
Socjalno-Bytowych
ul. bażyńskiego 1a, pok. 120
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 523 24 85 lub wew. 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
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