UWAGA I ROK BIOLOGII, I stopnia
Kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunku BIOLOGIA:
I.
są zobowiązani do uzupełnienia w terminie 14 dni od uzyskania niniejszej informacji:
- w systemie IRK zdjęcia kandydata niezbędnego do wygenerowania Elektronicznej Legitymacji Studenta,
- opłaty za w/w legitymację w wysokości 22 zł na wcześniej wygenerowane indywidualne konto studenta,
- złożenia w portalu studenta wniosku o legitymację studencką
Uwaga! Osoby, które posiadają legitymację wydaną przez Uniwersytet Gdański nie wnoszą opłaty, ani nie
składają wniosku o jej wydanie. Zobowiązani są jedynie do przedłożenia legitymacji w dziekanacie w celu
jej przedłużenia.
II.

zgłaszają się dnia 24 września br. (wtorek):

1. do Dziekanatu Wydziału Biologii w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 59, pok. C-207, I piętro, celem
odebrania legitymacji studenckiej (warunkiem odebrania jest spełnienie punktu I) i zaświadczenia
o studiowaniu.
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2. Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2019 roku (wtorek) o godz.
10.00 (OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY).
3. Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w ramach zajęć z przedmiotu „BHP i ergonomia”
25.09.2017 roku w godz. 11.00-15.00 w auli Wydziału Biologii. Zaliczenie w/w treści
z zakresu BHP jest wymagane programem studiów, uzyskanie zaliczenia z w/w zajęć jest niezbędne do
zaliczenia pierwszego semestru studiów.
4. Do dnia 24.09.2019 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (pocztą lub osobiście) zaświadczenie o zdolności
do pobierania nauki (zaświadczenie lekarskie) na Wydziale Biologii. Brak zaświadczenia skutkuje
niewydaniem legitymacji studenckiej. Zaświadczenie musi być wydane przez lekarza medycyny pracy
i zawierać informację o terminie ważności (data wykonania kolejnego badania).

Szkolenie biblioteczne w formie online dostępne będzie na stronie domowej Biblioteki UG
www.bg.univ.gda.pl oraz na Platformie Edukacyjnej UG. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku
studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Pozytywne zdanie testu (znajdującego się na końcu szkolenia)
będzie aktywowało konto czytelnika.
Informacja o szkoleniu bibliotecznym online zostanie umieszczona w Portalu Studenta oraz Internetowej
Rekrutacji Kandydatów.
UWAGA! Osoby, które nie będą mogły stawić się po odbiór legitymacji w wyznaczonym terminie będą mogły
odebrać dokument od dnia 1.10.2019 roku w godzinach przyjęć Dziekanatu.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2019/2020
Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2019/2020 wraz
z
kompletem
dokumentów
wymienionych
na
stronie
Wydziału
Biologii
(https://biology.ug.edu.pl/strona/43135/miejsce_w_domu_studenckim_ug_w_roku_akademickim_2019202
0)
studenci
przyjęci
na
pierwszy
rok
studiów
I
stopnia
biologii
składają
w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019 roku pocztą lub w Dziekanacie Wydziału Biologii
w Gdańsku, w godzinach otwarcia dla studentów, w pokoju C-207
Stypendia socjalne, specjalne, Rektora składa się w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów
i Doktorantów ul. Bażyńskiego 1a pokój 116.
Dziekanat Wydziału Biologii
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

godziny przyjęć w trakcie roku akademickiego:
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Poniedziałek

10.00 - 14.00

Wtorek

10.00 - 14.00

Środa

nieczynne

Czwartek

09.00 - 14.00

Piątek

nieczynne

LIPIEC - Dziekanat czynny:
Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Czwartek: 10.00 - 14.00
SIERPIEŃ - dyżury w Dziekanacie w wyjątkowych sprawach - czwartek: 10.00-14.00 lub kontakt telefoniczny.

