INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017
odbędzie się

4 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 900
w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4, w auli S 204 –205
Spotkanie studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
z Prodziekanami i Opiekunami odbędzie się

4 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 800
w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4, w sali S 208
Dla studentów studiów stacjonarnych spotkanie jest obowiązkowe !!!
Prosimy studentów o sprawdzanie bieżących komunikatów organizacyjnych na stronie:
Dziekanatu http://wns.ug.edu.pl/studenci/dziekanat ,
Portalu Studenta http://ps.ug.edu.pl ,
Portalu Edukacyjnego https://pe.ug.edu.pl/ ,
WNS http://wns.ug.edu.pl/,
UWAGA ! Na stronie Portalu Studenta należy sprawdzić i uzupełnić swoje dane osobowe.
Informacje dotyczące dyżurów zespołu dziekańskiego znajdują się na stronie:
http://wns.ug.edu.pl/wydzial/wladze_7
Informacje dotyczące numerów pokoi i telefonów do osób prowadzących poszczególne kierunki studiów zostaną
podane w odrębnym komunikacie na stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/dziekanat ,

LEGITYMACJĘ studencką można odebrać w Dziekanacie WNS UG, po wcześniejszym sprawdzeniu
na Portalu Studenta, czy posiada ona status „przedłużona”, co oznacza że jest przygotowana do wydania
studentowi. Jednocześnie przypominamy, że legitymacja będzie uprawniała do zniżek od 1 października 2016 r.
ŚLUBOWANIE. Student pierwszego roku jest zobowiązany do podpisania w Dziekanacie ślubowania.
Niedopełnienie powyższego, spowoduje skreślenie z listy studentów (Regulamin studiów UG, Rozdział 9,
§ 45).
UMOWY I OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE
Studenci 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do podpisania umowy
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz dodatkowo (studenci
niestacjonarni) oświadczeń o wyborze formy płatności. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na
stronie Dziekanatu. Druki umów będzie można wygenerować i wydrukować z Portalu Studenta
http://ps.ug.edu.pl . Prosimy o sprawdzanie bieżących komunikatów i terminów.
UWAGA ! Niezłożenie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.
Link do Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne:
http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20162017/oplaty/oplaty_za_stud
ia

WYBÓR SPECJALNOŚCI, GRUP, FAKULTETÓW, PLANY ZAJĘĆ
Sprawy dotyczące wyboru specjalności i grup oraz zapisów na fakultety należy załatwiać we właściwym
Instytucie. Plany zajęć dostępne będą na stronach internetowych Instytutów.
BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP należy zaliczyć w trybie on line – wszelkie informacje dostępne są na stronach
Portalu Studenta: http://ps.ug.edu.pl i Portalu Edukacyjnego: https://pe.ug.edu.pl/.
Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie pisemnego oświadczenia o zaliczonym szkoleniu bhp
w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 r.

