
INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO  
 

2017/2018 
 

odbędzie się 
 

3 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 10
00 

 

w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4, aula S 204 –205  
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zapoznaj  się z: 

    

 NIEZBĘDNIKIEM  STUDENTA UG 
 

 REGULAMINEM  STUDIÓW  
 

oraz sprawdzaj bieżące komunikaty organizacyjne na stronach: 

 

 PORTALU STUDENTA 
 

UWAGA ! Na stronie PORTALU STUDENTA należy sprawdzić i uzupełnić swoje dane osobowe !!! 

 

 DZIEKANATU WNS 
 

Informacje dotyczące numerów pokoi i telefonów do osób prowadzących 

poszczególne kierunki studiów w Dziekanacie proszę sprawdzać na stronie:  

DZIEKANAT- KONTAKT  

 

Student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zmianie imienia, nazwiska,  

stanu  cywilnego  i   innych  danych  osobowych  gromadzonych  w   dokumentacji  

przebiegu  studiów  oraz  adresu  i  innych  danych  niezbędnych do  kontaktu UG  

ze studentem (Uchwała Senatu UG nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.) 

 

 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH / AKTUALNOŚCI 
 

 INSTYTUTÓW WNS 

 

 PORTALU EDUKACYJNEGO 

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3187
http://ps.ug.edu.pl/
http://wns.ug.edu.pl/studenci/dyzury_dziekanatu
http://wns.ug.edu.pl/studenci/dziekanat
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3187
http://wns.ug.edu.pl/
http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns
https://pe.ug.edu.pl/


WAŻNE ! 
 

 

 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO UG 

 

 UWAGA! Od 1 października 2017 r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren 

Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, link do ZARZĄDZENIA KANCLERZA UG  

 

 LEGITYMACJA STUDENCKA 
Legitymacje studenckie będzie można odbierać od 26.09.2017 r. 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 uprawnia do zniżek od 1 października 2017 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 w terminie 

do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Niezłożenie umowy w wyznaczonym terminie będzie 

skutkować skreśleniem z listy studentów. Szczegóły znajdziesz na stronach:  

DZIEKANAT- OPŁATY ZA STUDIA   

PORTAL STUDENTA 

 

Link do Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne              

wraz z tabelą wysokości opłat.  
 

 SZKOLENIE BHP  
Obowiązkowe szkolenie bhp należy zaliczyć w trybie on-line.  

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz  na stronie PORTALU STUDENTA. 

Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie pisemnego oświadczenia o zaliczonym 

szkoleniu bhp w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r. 

 

 SPRAWY SOCJALNE 
Bieżące komunikaty sprawdzaj na stronach WNS:   

INFORMACJE PODSTAWOWE  

SPRAWY BIEŻĄCE  

 

 O WYBÓR SPECJALNOŚCI, SEMINARIÓW, FAKULTETÓW, PLANY STUDIÓW              

I ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH zapytaj we właściwym Instytucie WNS:  

INSTYTUTY WNS 

 

 PLANY ZAJĘĆ umieszczone będą na stronach internetowych Instytutów WNS: 

 Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 

 Instytut Pedagogiki 

 Instytut Politologii 

 Instytut Psychologii 

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/studiowanie_na_ug/podzial_roku_akademickiego
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3251
http://ps.ug.edu.pl/
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3187
http://wns.ug.edu.pl/studenci/oplaty_za_studia_0
http://ps.ug.edu.pl/
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3181
http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3181
http://ps.ug.edu.pl/
http://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/podstawowe_informacje
http://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/biezace_sprawy
http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns
http://ifsid.ug.edu.pl/
http://pedagogika.ug.edu.pl/
http://politologia.ug.edu.pl/
http://psychologia.ug.edu.pl/

