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https://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/98826/
niezbednik_studenta_i_roku_kierunku_dziennikarstwo_i_komunikacja==
_spoleczna
W obecnej sytuacji Studenci są zobowiązani do śledzenia komunikatów
na Portalu Studenta.
Zajęcia oraz konsultacje odbywają się zarówno stacjonarnie na
uczelni, jak i przez aplikację MS Teams.
znajdują się na stronie Instytutu Mediów, Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej w zakładce Plany zajęć:
https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/
instytut_mediow_dziennikarstwa_i_komunikacji_spolecznej/studenci/
plan_zajec
Na stronie Wydziału Nauk Społecznych znajduje się tzw. „Niezbędnik” dla
studentów pierwszego roku z informacjami dot. najważniejszych kwestii
na początku roku akademickiego:
https://wns.ug.edu.pl/studenci_wns/i_rok_-_niezbednik
dot. konsultacji, planów zajęć, zmian w tych
planach, zapisów na seminaria, itp. zamieszczane są na stronie Instytutu
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej:
https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/
instytut_mediow_dziennikarstwa_i_komunikacji_spolecznej
Komunikaty dot. funkcjonowania Wydziału Nauk Społecznych UG
zamieszczane są na stronie wydziału:
https://wns.ug.edu.pl/studenci/ogloszenia
Większość najważniejszych informacji można znaleźć także poprzez
następująca ścieżkę informacyjną: strona główna UG/górna zakładka
Studenci/studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie:
https://ug.edu.pl/studenci/
studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie
jest
– informacje nt.
wygenerowania i podpisania umów na stronie:
https://wns.ug.edu.pl/studenci_wns/i_rok_-_niezbednik

Konieczne jest odbycie szkolenia BHP – online.
Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu
Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny
po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny.
https://wns.ug.edu.pl/studenci_wns/i_rok_-_niezbednik
SZKOLENIE BHP
Obowiązkowe szkolenie bhp należy zaliczyć w trybie on-line

