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I. PIERWSZE KROKI KANDYDATA 

 

 

 

 
DZIEKANAT – wszelkie sprawy związane ze studiami studenci załatwiają w dziekanacie, u Pani, która prowadzi dany kierunek 
studiów. Kontakt do Dziekanatu znajdziesz na stronie: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat  
 
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W DZIEKANACIE WOiG w dniu 3 października 2022 r. 

godziny 
Nazwiska 

rozpoczynające się 
na literę 

godziny 
Nazwiska 

rozpoczynające się 
na literę 

godziny 
Nazwiska 

rozpoczynające się 
na literę 

08.00-08.45 A - D 09.45-10.45 I - K 13.15-14.00 P – T 

08.45-09.45 E - H 10.45- 11.45 L - O 14.00-15.00 U - Ż 

 
II. IMMATRYKULACJA 
Dnia 3 października 2021 r. kandydat zobowiązany jest do uczestnictwa w godz. 12.00-13.15 w uroczystej Immatrykulacji (obowiązuje 
strój galowy) oraz w spotkaniu z Opiekunem roku i przedstawicielem Biura Karier, które odbędą się w auli S-205 w budynku Wydziału 
Nauk Społecznych i Instytutu Geografii w Gdańsku, przy ul. J. Bażyńskiego 4. 
 
III. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ORAZ SZKOLENIE BiHK  
Aby w pełni korzystać z zasobów Biblioteki UG, student zobowiązany jest do odbycia szkolenia bibliotecznego. Szkolenie będzie dostępne 
on-line (w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.) na platformie edukacyjnej UG (https://pe.ug.edu.pl/). Konto 
Czytelnika (aktywne po zaliczeniu testu kończącego szkolenie biblioteczne) pozwala wypożyczać książki w Bibliotece Głównej  
oraz w bibliotekach specjalistycznych UG, a także zamawiać książki on-line. 
 

 

KROK 1:

- w terminie do 7 dni od daty 
ogłoszenia listy przyjętych na 
studia zaimportuj do Portalu 

Studenta (PS)

https://ps.ug.edu.pl/ 

kolorowe zdjęcie do 
Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej (ELS), 

- złóż wniosek o ELS,

- zapłać (22 zł) za ELS na 
indywidualny numer konta 

bankowego wygenerowany w 
PS

Osoby, które wcześniej 
posiadały ELS nie składają 

wniosku i nie wnoszą za nią 
opłat

KROK 2:

- wykonaj badania 
lekarskie

(bezpłatne badania 
lekarskie, po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej 

można wykonać w:

Gdańskie Centrum Zdrowia

ul. Oliwska 62, Gdańsk

rejestracja w godz.: 

07:00-14:00 

tel. 58 342 33 29, 

58 342 33 62, 

58 342 33 04)

KROK 3:

PRZED WIZYTĄ W DZIEKANACIE ZAAKCEPTUJ 

W PORTALU STUDENTA:

1.  akt ślubowania

2. zasady pobierania opłat i wysokości opłat*, 

(UWAGA: masz na to 14 dni od dnia podpisania ślubowania) 

KROK 4:

OBOWIĄZKOWA WIZYTA W DZIEKANACIE

w dniu 3 października 2022 r.

(Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, Instytut Geografii   

w budynku WNS, skrzydło B, pok. B-301)

1. odbierz Elektroniczną Legitymację Studencką. 
Pamiętaj, aby uaktualnić ją raz w semestrze,

2. złóż zaświadczenie lekarskie.

DROGI KANDYDACIE, CIESZYMY SIĘ, ŻE WYBRAŁEŚ STUDIA NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UG. 

SZCZERZE GRATULUJEMY PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW NA KIERUNKU GEOGRAFIA.  

ABY WSTĄPIĆ DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I CIESZYĆ SIĘ STATUSEM JEJ PEŁNOPRAWNEGO 

CZŁONKA, POWINIENEŚ DOPEŁNIĆ JESZCZE NASTĘPUJĄCYCH FORMALNOŚCI: 

 

https://oig.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat
https://pe.ug.edu.pl/
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Drugim obowiązkowym szkoleniem jest szkolenie BiHK (w zakresie rozszerzonym!!!), które zostanie dla Państwa udostępnione on-line 
na platformie edukacyjnej UG (https://pe.ug.edu.pl/) od dnia 1 października 2022 r. 

WAŻNE!!! Zaliczenie szkolenia BiHK trwa od dnia 1 października do dnia 30 października 2022 r. Termin poprawkowy zaliczenia 
szkolenia upływa 30 dni od zakończenia terminu podstawowego. Student, który nie zaliczy szkolenia w terminie podstawowym 
i poprawkowym ma obowiązek odbycia ODPŁATNEGO szkolenia, w terminie indywidualnym, po uzyskaniu zgody Prorektora właściwego 
ds. studenckich (Zarządzenie Rektora UG nr 149/R/21). 

IV. UBEZPIECZENIE NNW 
Osoby zainteresowane mogą wykupić polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Szczegółowych 
informacji udziela Parlament Studentów UG (kontakt e-mail: parlament.studentow@ug.edu.pl). 
 
V. PLAN ZAJĘĆ 
Plan zajęć zostanie zamieszczony na stronie WOiG do dnia 15 września 2022 r.: https://oig.ug.edu.pl/studenci/plany_zajec 
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 4 października 2022 r. 
 
VI. STUDENCKI ADRES E-MAIL 
Przed rozpoczęciem zajęć student zobowiązany jest do utworzenia poprzez Portal Studenta (zakładka Office 365) swojego 
indywidualnego adresu e-mail z domeną …@studms.ug.edu.pl (TYLKO W TEN SPOSÓB skontaktujesz się z pracownikami dziekanatu 
i administracji oraz umożliwi to zdalne połączenie przez MS Teams z wykładowcami).  
 
 

 

SPRAWAMI SOCJALNYMI STUDENTÓW (stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości, stypendia dla osób 

niepełnosprawnych, stypendia Rektora, itp.) zajmuje się Biuro Stypendialne mieszczące się w Gdańsku, w budynku przy ul. Jana  

Bażyńskiego 1a, na I piętrze, w pokojach 110, 116 i 117 (tel. 58 523 20 52, 58 523 21 87 lub 58 523 24 30 e-mail: 

stypendia@ug.edu.pl). Wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii zajmuje się Pan Maciej Ciemny (tel. 58 523 20 52 e-mail: 

maciej.ciemny@ug.edu.pl). 

Więcej informacji na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich i w komunikatach 

rozsyłanych na Portalu Studenta. Jak co roku do każdego wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć informację o średniej za 

poprzedni rok akademicki, którą można uzyskać we właściwym dziekanacie. Z tego obowiązku zwolnieni są studenci rozpoczynający 

studia w październiku 2022 r. 

Wnioski do pobrania: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich/wnioski-do-pobrania 

PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM 

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Uczelniana Komisja Kwaterunkowa (UKK). Aby otrzymać miejsce należy 
złożyć wniosek w elektronicznym systemie poprzez Portal Studenta wraz z stosownymi i obowiązkowymi dokumentami. 
Podstawowym kryterium przyznawania miejsc będzie wysokość dochodów na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz 
odległość od stałego miejsca zamieszkania, gdzie codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił 
studiowanie. Obowiązuje wyłącznie elektroniczny system składania wniosków o: 
1. przyznanie miejsca/pokoju na rok akademicki, 2. zamianę już przyznanego miejsca, 3. odwołanie od negatywnej decyzji Uczelnianej 
Komisji Kwaterunkowej. 

 
Więcej ważnych informacji zostanie przekazana mailowo po otrzymaniu statusu studenta. 

 
Pytania dotyczące miejsc/pokoi w Domach Studenckich UG oraz ich przydziału należy kierować na adres beata.weber@ug.edu.pl oraz 
iwona.mazurkiewicz@ug.edu.pl  lub telefonicznie 58 523 24 25 i 58 523 24 44. 
 
Więcej informacji:  

1) Zarządzenie Kanclerza 10/K/21 w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego: 
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/105752/zarzadzenie_nr_10k21_kanclerza_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_2_wrzesnia_2021_roku_
w_sprawie_przyznawania_i_korzystania_z_miejsc_w_domach_studenckich 

2) Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich UG (pdf) 
https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/97843/files/zalacznik_nr_1_6k20_zasady_kwaterowania.pdf 

3) Link do strony UG: https://ug.edu.pl/komunikaty/120569/akademiki-przyznawanie-miejsc-dla-studentow-i-roku 
 

* link do Zarządzenia JM Rektora: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/oplaty/oplaty-za-
uslugi-edukacyjne 
 
 
Zapoznaj się z etykietą akademicką, która nieco ułatwi studenckie życie:     
https://oig.ug.edu.pl/strona/106560/etykieta_akademicka  

SPRAWY DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 
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