
KALENDARIUM STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH  
NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

KIERUNEK: AKWAKULTURA – BIZNES I TECHNOLOGIA III ROK – STUDIA I STOPNIA 

 

Semestr zimowy: 01.10.2022 –19.02.2023  Semestr letni:  20.02.2023 – 30.09.2023 
 

Termin Zakres działań 

26 IX–27 XI 2022 Praktyka zawodowa jesienna z wyłączeniem zajęć 

3 X 2022 Uroczysta Uczelniana inauguracja roku akademickiego (dla zainteresowanych).  

4 X 2022 – 27 I 2023 
REALIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ 

28 XI 2022– 27 I 2023 

5 X 2022 
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 

godziny dziekańskie 8.00–20.00 

do 8 X 2022 

Logowanie do Portalu Studenta w celu sprawdzenia poprawności przydzielenia 
do grup zajęciowych w semestrze zimowym, informowanie prowadzących 
zajęcia o chęci zmiany grupy ćwiczeniowej (w uzasadnionych przypadkach 
tj. studiowanie na drugim kierunku, indywidualna organizacja studiów), 
zgłaszanie w Dziekanacie ewentualnych nieprawidłowości 

od 10 X 2022 
Przedłużanie ważności legitymacji studenckich, w imieniu wszystkich 
studentów legitymacje przedłuża starosta roku – jednorazowo minimum 10 
sztuk 

II połowa X 2022 
Rekrutacja na tutoriale prowadzone w semestrze zimowym 
(informacja na stronie   http://tutoring.oig.ug.edu.pl/) 

(zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe, realizowane poza programem studiów) 

do 15 XI 2022 

Składanie wniosków do Prodziekana o zaliczenie zajęć w przypadku: 

− powtarzania przedmiotu 

− wznowienia studiów 

− udziału w programie wymiany studenckiej 

− zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni 

II połowa XI 2022 

Zapisy elektroniczne na dodatkowe, nieobowiązkowe, przedmioty do wyboru 
(dla chętnych) prowadzone w j. angielskim w sem. letnim 
(informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej wydziału i przekazana przez Portal 
Studenta) 

do 31 XII 2022 
Składnie wniosków o wznowienie studiów lub o przeniesienie z innej uczelni 
do WOiG UG – dotyczy wniosków o rozpoczęcie kształcenia od semestru 
letniego roku akademickiego 2022/2023.   

23 XII 2022–1 I 2023 Zimowa przerwa świąteczna 

I 2023 Spotkanie informacyjne z Opiekunem ws. Praktyk zawodowych laboratoryjnych 

II połowa I 2023 
Rekrutacja na tutoriale prowadzone w semestrze letnim 
(informacja na stronie   http://tutoring.oig.ug.edu.pl/) 

(zajęcia dodatkowe, nieobowiązkowe, realizowane poza programem studiów) 

28 I – 12 II 2023 Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć  

do 12 II 2023 

Składanie podań do Prodziekana* o wyrażenie zgody na studiowanie 
w semestrze letnim według indywidualnej organizacji studiów 
lub indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową 
(do podania należy dołączyć pisemną zgodę wybranego opiekuna naukowego oraz 
indywidualny program zaakceptowany przez tegoż opiekuna) 

http://tutoring.oig.ug.edu.pl/
http://tutoring.oig.ug.edu.pl/


13 – 19 II 2023 Przerwa międzysemestralna 

20 II 2023 – 29 V 2023 
REALIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ 

20 II – 3 III 2023 

4 IV – 29 VI 2023 
Realizacja zajęć w semestrze letnim - zblokowane 

20 II – 5 III 2023 
Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć semestru letniego. 
Składanie egzaminów poprawkowych nie zwalnia studenta z uczestnictwa w bieżących 
zajęciach obowiązkowych. 

20 – 24 II 2023 

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 

6 III – 3 IV 2023 Praktyka zawodowa laboratoryjna z wyłączeniem zajęć 

8 III 2023 

Ostateczny termin rozliczenia semestru zimowego 

Składanie uzasadnionych podań do Prodziekana* 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 

 

Studenci uczestniczący w wymianie międzyuczelnianej MOST, programie 

ERASMUS+ składają w dziekanacie informacje dotyczącą realizowanego 

podczas wyjazdu programu 

od 13 III 2023 
Przedłużanie ważności legitymacji studenckich; w imieniu wszystkich studentów 

legitymacje przedłuża starosta roku – jednorazowo minimum 10 sztuk 

do 15 III 2023 

Składanie wniosków do Prodziekana o zaliczenie zajęć w przypadku: 

− powtarzania przedmiotu 

− wznowienia studiów 

− udziału w programie wymiany studenckiej 

− zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni 

20 III 2023 Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski 

7 IV – 11 IV 2022 Wiosenna przerwa świąteczna 

V 2023 
Spotkanie informacyjne ws oferty studiów II stopnia na Wydziale Oceanografii 

i Geografii 

29 V–13 VI 2023 Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć (termin podstawowy) 

do 13 VI 2023 

Ostateczny termin składania prac licencjackich lub podania, popartego opinią 

Promotora, o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej  (do 13 września 

2023) 

19–30 VI 2023 Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna  

od 19 VI 2023 EGZAMINY LICENCJACKIE 

do 27 VI 2023 

Studenci uczestniczący w wymianie międzyuczelnianej MOST, programie 

ERASMUS+ składają w dziekanacie informacje dotyczącą realizowanego 

podczas wyjazdu programu  

 



Składanie informacji o osiągnięciach studenta studiującego według 

indywidualnej organizacji studiów z opieką naukową wraz z ocenę tych 

osiągnięć 

13 IX 2023 

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej ** 

** dotyczy studentów, którzy do dnia 13.06.2023 r. złożyli podanie do Prodziekana o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej i otrzymali zgodę 

IX 2023 EGZAMINY LICENCJACKIE 

19 IX 2023 
Składanie uzasadnionych podań do Prodziekana o powtarzanie roku lub 

okresu rozliczeniowego. 

 
 
 

Dziekan 
     /-/ 

dr hab. Waldemar Surosz,  
profesor UG



 
DZIEKANAT WYDZIAŁU OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

 

Obsługa studentów kierunku: Akwakultura – Biznes i Technologia (studia I stopnia) 

Mira Duchnowska 

mira.duchnowska@ug.edu.pl 
Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46 , pok. 206 (58) 523 66 20 

 
GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW 

poniedziałek 
8.30 – 11.30, 12.00 – 15.00  

przerwa 11.30 – 12.00 

środa 

czwartek 

8.30 – 11.30, 12.00 – 13.30  

przerwa 11.30 – 12.00 

wtorek 

piątek  
dziekanat nieczynny 

 

WŁADZE DZIEKAŃSKIE Zakres obowiązków 

Dziekan 
dr hab. Waldemar Surosz, 

 profesor UG 
Sprawy finansowe 

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju 
prof. dr hab. Wojciech Tylmann,  

Sprawy naukowe 
Wymiana naukowa studentów 

Prodziekan ds. Kształcenia 
dr Ewa Szymczak 

ewa.szymczak@ug.edu.pl 
Godziny przyjęć studentów 

środa 12.00 – 14.00 
 

(wymagane umówienie się, godzina spotkania 
ustalana jest z Pracownikiem Dziekanatu) 

Plany i programy studiów 
Praktyki studenckie  
Kontakt z pracodawcami 
Tok studiów na kierunkach: Akwakultura – Biznes 
i Technologia, Geologia, Oceanografia, Hydrografia morska.  

− egzaminy komisyjne 

− skreślenia z listy studentów 

− urlopy dziekańskie 

− powtarzanie roku 

− przeniesienie na inny kierunek/wydział/uczelnię 

− drugi kierunek studiów 

Prodziekan ds. Studenckich  
dr Mirosława Malinowska 

Studencki ruch naukowy (koła naukowe) 
Samorządność i organizacje studenckie 
Studenckie sprawy dyscyplinarne 
Tok studiów na kierunkach: Geografia, Geografia fizyczna z 
geoinformacją, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. 

 

OPIEKUN ROKU Dyżury 

III ROK STUDIÓW 

dr Joanna Hegele-Drywa 

Instytut Oceanografii, Zakład Ekologii Eksperymentalnej 

Organizmów Morskich, pok. 471 

joanna.hegele-drywa@ug.edu.pl 

Dyżur w wyznaczonych godzinach konsultacji 

OPIEKUN PRAKTYK ZAWODOWYCH Dyżury 

dr inż. Marcin Kuciński 

Instytut Oceanografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza pok. 

015 

marcin.kucinski@ug.edu.pl 

Dyżur w wyznaczonych godzinach konsultacji 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

− Studiowanie na UG: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-
magisterskie/studiowanie-na-ug 

− Wydział Oceanografii i Geografii http://www.oig.ug.edu.pl 

− Instytut Oceanografii http://www.ocean.ug.edu.pl/ 

mailto:mira.duchnowska@ug.edu.pl
mailto:ewa.szymczak@ug.edu.pl
mailto:joanna.hegele-drywa@ug.edu.pl
mailto:marcin.kucinski@ug.edu.pl
https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug
https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug
http://www.oig.ug.gda.pl/
http://www.ocean.ug.edu.pl/


 


