
KALENDARIUM STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH  
NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA II STOPNIA 

Semestr zimowy: 1.10.19 – 27.01.2020    Semestr letni:  17.02.20 – 5.06.2020 
 

Termin Zakres działań 

27 IX 2019 Uroczysta Wydziałowa inauguracja roku akademickiego – dla zainteresowanych 
30 IX 2019 Uroczysta Uczelniana inauguracja roku akademickiego– dla zainteresowanych 

30 IX 2019 
Immatrykulacja, spotkanie z Prodziekanem i opiekunem roku, dzień adaptacyjny – 
wizyta w Dziekanacie, odbiór legitymacji, 

1 X 2019 
Szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli szkolenia w ramach studiów 
I stopnia na Uniwersytecie Gdańskim 

2 X 2019 Początek zajęć  dydaktycznych w semestrze zimowym 

1– 4 X 2019 

Studenci I roku – spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami akademickimi Instytutu 
Geografii – prezentacja oferty seminariów magisterskich  
Studenci II roku – spotkanie z Dyrekcją Instytutu Geografii – prezentacja 
organizacji roku akad. 2019/2020 

2 – 11 X 2019 

Logowanie do Portalu Studenta w celu sprawdzenia poprawności przydzielenia do 
grup zajęciowych w semestrze zimowym, informowanie prowadzących zajęcia o 
chęci zmiany grupy ćwiczeniowej, zgłaszanie w Dziekanacie ewentualnych 
nieprawidłowości 

1 – 31 X 2018 

Studenci II roku – składanie uzasadnionych podań do Dziekana o wyrażenie 
zgody na: 
–  długoterminowy urlop od zajęć  
–  studiowanie według indywidualnego programu studiów lub indywidualnego 
programu studiów z opieką naukową (do podania należy dołączyć pisemną zgodę 
wybranego opiekuna naukowego oraz indywidualny program zaakceptowany przez 
tegoż opiekuna) 

8  11 X 2019 Studenci I roku – zapisy do grup seminaryjnych 

14 X 2019 
Przedłużanie ważności legitymacji studenckich; w imieniu wszystkich studentów 
legitymacje przedłużają starostowie grup ćwiczeniowych  

17 X 2019 
Studenci I roku – ogłoszenie list osób przyjętych na poszczególne seminaria 
magisterskie 

23 XII 2019 – 6 I 2020 Wakacje zimowe (przerwa świąteczna) 
28 I – 9 II 2020 Zimowa sesja egzaminacyjna  (termin podstawowy)  
10 – 16 II 2020 Przerwa międzysemestralna 

17 II 2020 Początek zajęć w semestrze letnim 

17 II – 1 III 2020 
Zimowa sesja egzaminacyjna (termin poprawkowy)   
Składanie egzaminów poprawkowych nie zwalnia studenta z uczestnictwa  
w bieżących zajęciach dydaktycznych 

17 – 22 II 2020 

Logowanie do Portalu Studenta w celu sprawdzenia poprawności przydzielenia do 
grup zajęciowych w semestrze letnim, informowanie prowadzących zajęcia o chęci 
zmiany grupy ćwiczeniowej, zgłaszanie w Dziekanacie ewentualnych 
nieprawidłowości  
Weryfikacja ocen w e-indeksie 

3 III 2020 

Ostateczny termin rozliczenia semestru zimowego, składanie uzasadnionych 
podań do Dziekana o wyrażenie zgody na: 
– powtarzanie przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie z długiem 

punktowym w następnym okresie rozliczeniowym  
–  powtarzanie okresu rozliczeniowego  (semestru) 
–  długoterminowy urlop od zajęć  
– studiowanie według indywidualnego programu studiów lub indywidualnego 

programu studiów z opieką naukową (do podania należy dołączyć pisemną 
zgodę wybranego opiekuna naukowego oraz indywidualny program 
zaakceptowany przez tegoż opiekuna) 

od 12 III 2020 
Przedłużanie ważności legitymacji studenckich; w imieniu wszystkich studentów 
legitymacje przedłużają starostowie grup ćwiczeniowych   

20 III 2020 Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu 



Gdańskiego Dzień Rektorski 
10 – 14 IV 2020 Wakacje wiosenne 

7 – 21 V 2020 
Studenci I roku – elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru (na rok akad. 
2019/2020) 

3 VI 2020 Realizacja zajęć przypadających planowo we wtorek 20 III 2020 
4 VI 2020 Realizacja zajęć przypadających planowo we wtorek 1 V 2020 
5 VI 2020 Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 

8 – 19 VI 2020 Letnia sesja egzaminacyjna (termin podstawowy) 
22 VI – 3 VII 2020 Letnia sesja egzaminacyjna (termin poprawkowy) 

8 VI – 1 IX 2020 Weryfikacja ocen w e-indeksie 

25 VI 2020 

Studenci II roku – ostateczny termin składania: 
 –  prac magisterskich* 
 –  podań o przedłużenie terminu składania prac magisterskich 

* Student składa w dziekanacie pracę dyplomową nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego 

do 29 VI 2020 
Studenci uczestniczący w wymianie międzyuczelnianej (ERASMUS+, MOST) 
składają do Dziekanatu informacje odnośnie różnic programowych lub  rezygnacji 
z wymiany 

25 VI  09 VII 2020 Egzaminy magisterskie   

15 IX 2020 
Studenci I roku – ostateczny termin rozliczenia semestru letniego 
Jest to warunek konieczny wpisu na następny rok akademicki.  Po tym terminie 
podania nie będą przyjmowane i nastąpi skreślenie z listy studentów 

2-15 IX 2020 

Składanie uzasadnionych podań do Dziekana o wyrażenie zgody na: 
 wznowienie studiów 

przeniesienie z innej uczelni lub wydziału UG na Wydział Oceanografii  
i Geografii UG  

–  powtarzanie przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie z długiem 
punktowym w następnym okresie rozliczeniowym  

–  powtarzanie okresu rozliczeniowego  (semestru) 
–  długoterminowy urlop od zajęć  
–  studiowanie według indywidualnego programu studiów lub indywidualnego 
programu studiów z opieką naukową (do podania należy dołączyć pisemną zgodę 
wybranego opiekuna naukowego oraz indywidualny program zaakceptowany przez 
tegoż opiekuna) 

25 IX 2020 

Ostateczny termin złożenia prac magisterskich ** 

** dotyczy studentów, którzy do dnia 25.06.2020r. złożyli podanie do Dziekana  
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej  
i otrzymali zgodę Dziekana 
 

do 15 VI  2020  
do 31 VIII 2020 

 

Studenci I roku 
 składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim 
 składanie odwołań w sprawie nieprzyznaniu miejsca w Domu Studenckim 

Wnioski nie w pełni udokumentowane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 
 

Dziekan 
/-/ 

dr hab. Waldemar Surosz 
profesor nadzwyczajny 



DZIEKANAT WYDZIAŁU OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 
 

Obsługa studentów kierunku: Gospodarka przestrzenna (studia II stopnia) 

 mgr Anna Szymańska   
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4,  

pokój B 301 
tel. 58 523 65 00 

GODZINY PRZYJĘĆ 

poniedziałek, środa, czwartek 
8.45 – 11.45 12.00– 13.30 

przerwa 11.45 – 12.00 

wtorek, piątek nieczynne 

WŁADZE DZIEKAŃSKIE 

 Zakres obowiązków 

Dziekan 
dr hab. Waldemar Surosz 
profesor nadzwyczajny 

Sprawy finansowe 

Prodziekan ds. Nauki 
i Rozwoju 

dr hab. Wojciech Tylmann 
profesor nadzwyczajny 

Sprawy naukowe 
Wymiana naukowa studentów 

Prodziekan ds. Kształcenia 
dr Ewa Szymczak 

Plany i programy studiów 
Praktyki studenckie  
Kontakt z pracodawcami 
Tok studiów na kierunkach: Geologia, 
Oceanografia, Akwakultura – Biznes i 
Technologia, Gospodarka wodna i ochrona 
zasobów wód 

Prodziekan ds. Studenckich 
dr hab.Joanna Fac – Beneda,  

profesor nadzwyczajny 
(wymagane umówienie się, godzina 

spotkania ustalana jest  
z Pracownikiem Dziekanatu) 

Sprawy socjalno-bytowe studentów 
Studencki ruch naukowy (koła naukowe) 
Samorządność i organizacje studenckie 
Studenckie sprawy dyscyplinarne 
Tok studiów na kierunkach: Geografia, 
Geografia społeczno – ekonomiczna z 
elementami GIS, Geografia fizyczna z 
geoinformacją  i Gospodarka przestrzenna: 
 egzaminy komisyjne 
 skreślenia z listy studentów 
 urlopy dziekańskie 
 powtarzanie roku 
 przeniesienie na inny 

kierunek/wydział/uczelnię. 

OPIEKUN ROKU 

Opiekun Dyżury 

I ROK STUDIÓW 

mgr Krystian Puzdrakiewicz 
Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, pok. B 419  
e-mail: krystian.puzdrakiewicz@ug.edu.pl  
Dyżur w wyznaczonych godzinach konsultacji. 

II ROK STUDIÓW  

dr Jacek Barańczuk 
Instytut Geografii, Katedra Limnologii, pok. B 321  
e-mail: jacek.baranczuk@ug.edu.pl 
Dyżur w wyznaczonych godzinach konsultacji. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
 Wydział Oceanografii i Geografii http://www.oig.ug.edu.pl  
 Instytut Geografii http://www.geo.ug.edu.pl 

mailto:krystian.puzdrakiewicz@ug.edu.pl
mailto:jacek.baranczuk@ug.edu.pl
http://www.oig.ug.gda.pl/
http://www.geo.univ.gda.pl/

