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Udział w posiedzeniach  

organów kolegialnych uczelni 

i poszczególnych wydziałów 
 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu zasiadali w 

następujących organach kolegialnych uczelni i poszczególnych wydziałów: 

- Senat UG 

- komisje senackie UG: 

- Komisja Organizacji i Rozwoju 

- Komisja ds. Nauki 

- Komisja ds. Finansów 

- Komisja ds. Kształcenia  

- Komisja ds. Umiędzynarodowienia 

- komisje uczelniane:  

- Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich 

- Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów 

- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów 

- Odwoławcza Komisja Stypendialna 

- Uczelniana Komisja Stypendialna 

- Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

- wydziałowe zespoły ds. zapewniania jakości kształcenia 

- rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziałów 

- rady dziekanów 

 

Aktywność na arenie 

ogólnopolskiej 
 

Członkowie Parlamentu Studentów UG brali aktywny udział w działaniach Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uniwersytetów Polskich (organizacji 

zrzeszającej samorządy studenckie 20 polskich uniwersytetów).  



Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii UG 

i wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, został wybrany do Rady Studentów, 

będącej organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. 

 

Prace legislacyjne 
 

Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego brali udział w pracach 

nad tworzeniem poprawek do Statutu UG, Regulaminu Studiów UG czy Regulaminu 

świadczeń dla studentów UG. Dzięki ich aktywności oraz wsparciu JM Rektora i innych 

członków Senatu UG udało się zablokować wprowadzenie do Regulaminu Studiów 

zmian bardzo niekorzystnych dla studentów – przyszłych absolwentów.
 

 

Szkolenie z zakresu praw i 

obowiązków studenta  
 

Parlament Studentów UG przygotował internetowe szkolenie z zakresu praw i 

obowiązków studenta dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim. 

Szkolenie zostało udostępnione na przełomie września i października 2021 r. na stronie 

Parlamentu Studentów UG. 

 

Szkolenie dla przedstawicieli 

studenckich kół naukowych 
 

Co roku jesienią Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadza 

szkolenie z zakresu pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych 

przez studenckie koła naukowe. W roku 2021 ze względu na pandemię szkolenie 

zostało przygotowane w formie pliku i przesłane do wszystkich kół naukowych. W 

ramach cyklu szkoleń „Studencie, bądź aktywny!” wszyscy zainteresowani mogli wziąć 

udział w szkoleniu dotyczącym aktywności na studiach. W ramach szkolenia 

dotyczącego aktywności studenckiej, prowadzonego za pośrednictwem platformy MS 



Teams pojawiły się wszystkie tematy dotyczące kół, które poruszane były na 

szkoleniach w latach poprzednich. 

 

Sprawy pojedynczych studentów  

i grup studentów 
 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego podejmowali liczne 

interwencje u Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (pod koniec roku 

przemianowanego na Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia), dziekanów, 

prodziekanów, Kanclerza, a nawet JM Rektora w sprawach pojedynczych studentów i 

grup studentów, zwracających się o pomoc w sprawach związanych ze studiami. 

Takich interwencji było zwykle około kilkunastu w ciągu miesiąca. Polegały one raczej 

na wspólnym szukaniu jak najlepszych rozwiązań niż na prowadzeniu sporów. Dzięki 

temu wiele spraw udało się rozwiązać pozytywnie. Między innymi udało się 

podwyższyć stawki stypendiów i uzyskać dni rektorskie lub godziny dziekańskie. 

 

Dyżury Biura Rzecznika Praw 

Studenta przy Parlamencie 

Studentów UG 
 

W roku akademickim 2021 kontynuowało działalność Biuro Rzecznika Praw Studenta 

przy Parlamencie Studentów UG. Podstawowym zadaniem biura jest udzielanie 

pomocy studentom Uniwersytetu Gdańskiego w rozwiązywaniu problemów, z jakimi 

mogą się zetknąć w trakcie studiów. Dotyczy to zarówno problemów związanych z 

procesem kształcenia (problemy z interpretacją Regulaminu Studiów przez 

wykładowców czy pracowników administracji itp.), jak i problemów socjalno-bytowych 

(stypendia i domy studenckie).  

 

Juwenalia Gdańskie  
 



W roku 2020 Parlament Studentów UG włączył się w organizację Juwenaliów 

Gdańskich, wydarzenia organizowanego wspólnie przez samorządy studenckie sześciu 

gdańskich uczelni publicznych tj. Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, 

Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej przy wsparciu Miasta Gdańska i 

Fundacji Gdańskiej. Niestety, ze względu na pandemię oraz troskę o zdrowie członków 

społeczności akademickiej, wydarzenie nie doszło do skutku ani w 2020 ani 2021 roku. 

Członkowie Parlamentu Studentów biorą udział w spotkaniach i dokładają starań by 

Juwenalia Gdańskie odbyły się w 2022 roku. 

 

Adapciak
 

 

 

Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie 

przez Parlament Studentów UG, skierowaną do osób, które po raz pierwszy dostały 

się na studia na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczonych 

studentów poprzez wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i szkolenia. 



W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne 

wskazówki dotyczące specyfiki studiów na poszczególnych wydziałach, zapoznają z 

najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi studiów, edukują w zakresie praw i 

obowiązków studenta, wyjaśniają jakie są warunki przyznawania stypendiów oraz jakie 

możliwości rozwijania swoich  zainteresowań stwarza uczelnia.  

Studenci którzy brali udział w poprzednich edycjach są lepiej przygotowani do 

rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w środowisku uczelnianym. Miłe chwile 

spędzone w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a 

znajomości zawarte w trakcie obozu często trwają nie tylko przez okres studiów, ale 

przez całe życie. 

Uczestnicy Adapciaka mogą liczyć m.in. na takie atrakcje jak: 

- spotkanie z władzami uczelni 

- warsztaty i szkolenia 

- zawody sportowe oraz gry i zabawy grupowe 

- dyskoteki, karaoke 

- ogniska 

- spływ kajakowy 

- paintball 

- imprezy tematyczne 

W roku 2021 obóz adaptacyjny odbył się w Borzechowie w dniach 13-18 września. 

Wzięło w nim udział przeszło 100 osób. Uczestników Adapciaka odwiedzili m.in.: J.M. 

Rektor prof. Piotr Stepnowski, Rektor-Senior, prof. Bernard Lammek, Prorektor ds. 

Studenckich i Kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, były Prorektor ds. Studenckich, 

prof. Jacek Taraszkiewicz (Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych), 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Tadeusz Dmochowski. 

 

Cykl szkoleń „Studencie 

(doktorancie), bądź aktywny!” 
 

Cykl szkoleń „Studencie (doktorancie), bądź aktywny!” wpisywał się w działania 

Parlamentu Studentów UG oraz całej Uczelni, których zadaniem jest m.in. aktywizacja 

działań studentów i doktorantów. W 2021 roku odbyło się kilkanaście szkoleń 



dotyczących zróżnicowanej tematyki – od zagadnień naukowych, przez pasje i 

zainteresowania po zdobycie wymarzonej pracy. Studenci mogli uczestniczyć m.in. w 

szkoleniach takich jak „Zakładanie i działalność kół naukowych na Uniwersytecie 

Gdańskim - aspekty prawne i organizacyjne” oraz „Oferta stypendialna dla studentów 

na Uniwersytecie Gdańskim”. Dzięki szkoleniom studenci i doktoranci dowiedzieli się 

jakie aktywności mogą podjąć na Uniwersytecie Gdańskim, także w czasie pandemii, 

jak zorganizować wydarzenie artystyczne czy akcję charytatywną zgodnie z przepisami 

uczelnianymi czy ogólnie obowiązującymi. Przedstawione zostały procedury rejestracji 

kół naukowych czy organizacji studenckich, pozyskiwania środków na ich działalność 

czy rozliczania tych środków. Uczestnicy poznali także możliwości otrzymania wsparcia 

indywidualnego zarówno na działania naukowe jak i w życiu prywatnym, dzięki 

pomocy stypendialnej. Informacje o wsparciu finansowym dla osób potrzebujących 

były szczególnie cenne ze względu problemy finansowe spowodowane lockdownem. 

Ponadto, dzięki szkoleniom, uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu copywritingu, 

reklamy i marketingu, samodoskonalenia czy psychologii, które w przyszłości mogą 

zaowocować zdobyciem wymarzonej posady i satysfakcją z pełnionych obowiązków. 

 

Pełna lista szkoleń, które odbyły się w roku 2021 w ramach cyklu „Studencie bądź 

aktywny” wraz z krótką specyfikacją: 

1. „Zakładanie i działalność kół naukowych na Uniwersytecie Gdańskim - aspekty 

prawne i organizacyjne” – szkolenie to odbyło się 13.02.2021. W ramach 

szkolenia było można dowiedzieć się wiele o kwestiach formalnych związanych 

z rejestracją koła naukowego czy organizacji studenckiej na Uniwersytecie 

Gdańskim. Omówiono szczegółowo jaką dokumentację należy zgromadzić i do 

jakich organów złożyć wnioski. Poruszono tematy takie jak sprawozdawczość 

organizacji na uczelni czy potencjalne źródła finansowania na UG dla organizacji 

i kół oraz indywidualnych studentów oraz jak wygląda przykładowy preeliminarz 

i w jaki sposób można rozliczyć dofinansowanie. Uczestnicy dowiedzieli się 

także, gdzie należy się udać, aby otrzymać zgodę na realizację projektu na UG, 

jak zapewnić warunki bezpieczeństwa i jak skorzystać z infrastruktury uczelni! 

2. „Podstawy reklamy na Facebooku” – szkolenie to było rozwinięciem jednego ze 

szkoleń z pierwszej edycji. Wielu z uczestników było zainteresowanych 

udziałem w szkoleniu z zakresu konkretnych narzędzi, w tym reklamy na 



największym portalu społecznościowym, dlatego PS UG zdecydowało się 

kontynuować ten temat, co pozwoliło uczestnikom rozpocząć przygodę z 

bardziej zaawansowanymi narzędziami SM jakim jest m.in. Manager Reklam 

Facebooka. Uczestnicy dowiedzieli się jak wybrać i ustawić odpowiednią grupę 

docelową, poznali możliwości targetowania reklam i docierania do wskazanych 

grup odbiorców. Dowiedzieli się, jakie są typy reklam na FB i jak mierzyć ich 

skuteczność. Podczas szkolenia, w części warsztatowej wspólnie z prowadzącą 

stworzyli nawet reklamę dla sklepu internetowego oraz wybraną przez 

uczestników reklamę dotyczącą Uniwersytetu Gdańskiego. Szkolenie 

poprowadziła Katarzyna Kryńska, absolwentka ekonomii i międzynarodowych 

stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Gdańskim, przez wiele lat manager 

w jednym z większych sklepów internetowych w Polsce, odpowiedzialna m.in. 

za sprzedaż, marketing i SM 

3. „Pisanie artykułów naukowych” - miało na celu pokazanie, jak skutecznie pisać 

artykuły w języku polskim oraz angielskim i publikować je w najbardziej 

prestiżowych pismach. Prowadzący postawił nacisk na praktyczną stronę 

pisania artykułów naukowych, przedstawienie różnych typów artykułów oraz 

sposobów ich konstruowania, wyrobienie umiejętności pisania związanych ze 

wszystkimi etapami tworzenia artykułów oraz umiejętności dotyczących 

proponowania tekstów do czasopism naukowych. Szkolenie skierowane było do 

studentów zainteresowanych pracą naukową, doktorantów oraz młodych 

pracowników naukowych. Szkolenie poprowadził Piotr Siuda, doktor 

habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i 

mediach. Medioznawca i socjolog interesujący się społecznymi aspektami 

internetu, konsumpcją nowych mediów, metodami badań społecznych, 

edukacją medialną oraz naukometrią. Kierownik Katedry Badania Gier i 

Technologii Informacyjnych Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor i współautor licznych 

artykułów i monografii. Szkolenie to cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, 

że w ramach cyklu mieliśmy kilka edycji tegoż wydarzenia. 

4. „Narzędzia personal brandingu – profil na LinkedIn” - podczas warsztatu 

uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto aktywnie korzystać z LinkedIn oraz 

popracowali nad własnym, atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców, 



profilem w LinkedIn. Dzięki warsztatom zyskali umiejętność samodzielnego 

dodawania odpowiednich treści oraz większą pewność siebie w poruszaniu się 

po platformie LinkedIn. Spotkanie poprowadziła Magdalena Iwanowska, 

psycholożka społeczna, zatrudniona w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i 

Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii UG, gdzie prowadzi wykłady i 

warsztaty z obszaru psychologii mediów, public relations i marketingu. Od 

ponad 5 lat zajmuje się także organizacją i promocją wydarzeń naukowych i 

popularno-naukowych oraz wspiera organizacje trzeciego sektora w obszarze 

komunikacji, budowania strategii marki, a także praktycznego wykorzystania 

technologii. 

5. „Prawo autorskie w działalności studentów i doktorantów” – podczas szkolenia 

uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest plagiat, jak należy cytować autorów, 

czy można fotografować slajdy podczas wykładów oraz jak chronić swój 

wizerunek w Internecie. Szkolenie poprowadziła dr Małgorzata Węgrzak, radca 

prawny, WPiA. 

6. „Narzędzia naukowca oraz czasopisma naukowe (pisanie, badania, 

wyszukiwanie źródeł, ocena dorobku, analizy cytowalności)” - Szkolenie miało 

na celu pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać 

publikacje naukowe oraz zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania tekstów 

naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi. Kolejnym etapem było 

wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i 

związanych ze wszystkimi etapami tworzenia publikacji, w tym zarządzania 

zespołem badawczym. Dużym zasobem wiedzy dla uczestników okazało się 

także pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych (w tym 

zasobów Open Access). Prowadzący postawił duży nacisk na uzmysłowienie 

wagi wskaźników oceny czasopism naukowych (analizy cytowalności). 

Podpowiedział, czym kierować się w wyborze czasopisma naukowego, do 

którego składa się tekst, a także omówił najważniejsze wskaźniki oceny 

dorobku badawczego poszczególnych naukowców oraz charakterystykę i 

przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla 

naukowców (w tym Google Scholar). W trakcie szkolenia wyżej wymienione 

zagadnienia zostały zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaprezentował 

liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabyli odpowiednie kompetencje 



odnoszące się do pisania artykułów, prowadzenia badań, wyszukiwania 

zasobów. 

7. „B2B, umowa o pracę, własna działalność, umowa zlecenia” – jak wejść 

najkorzystniej na rynek pracy – na bazie odpowiedzi udzielonych w ankiecie 

zorganizowano kolejne szkolenie. Tym razem prowadzący wyjaśnili na czym 

polega wybór między B2B a umową o pracę. Czym się różni umowa zlecenie od 

umowy o dzieło. Odpowiedziano również na frustrujące pytanie: „Chcesz 

założyć firmę, ale nie wiesz czy dasz radę ją utrzymać? Jakie formalności musisz 

załatwić i jakie będą tego koszty?” Ponadto uczestnicy dowiedzieli się jak liczyć, 

ile tak naprawdę z pensji zabierze państwo, czym jest mały ZUS i ulga dla 

młodych oraz jak się upewnić czy twój pracodawca nie oszukuje na zarobkach? 

8. „Narzędzia personal brandingu: wystąpienia publiczne” – podczas tego 

szkolenia prowadząca podkreśliła, że umiejętności związane z wystąpieniami 

publicznymi można rozwijać, a lepszym mówcą po prostu można się stać. 

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzieli się, jak efektywnie zaplanować 

strukturę, treść i formę wystąpienia oraz za pomocą jakich środków angażować 

publiczność. Dzięki warsztatowi uczestnicy zyskali także większą pewność siebie 

w radzeniu sobie z tremą przed i w trakcie prezentacji. Szkolenie, kolejne już w 

ramach cyklu poprowadziła Magdalena Iwanowska 

9. „Jak znaleźć pracę, na której naprawdę nam zależy” - CV i Rozmowa 

Kwalifikacyjna - praktyczne wskazówki, co zrobić, aby dobrze wypaść podczas 

tzw. „ job interview" – szkolenie to miało charakter teoretyczno-praktyczny z 

dużym naciskiem na część warsztatową. Mimo formy online uczestnicy aktywnie 

włączyli się w zadania i odpowiadali na pytania prowadzącej. Sami również 

chętnie zadawali pytania, a na koniec otrzymali możliwość przesłania własnych 

CV i listów motywacyjnych do oceny przez prowadzącą. Spotkanie 

poprowadziła, po raz kolejny w ramach cyklu, Katarzyna Kryńska, która przez 

wiele lat uczestniczyła a finalnie odpowiadała za proces rekrutacji pracowników 

w ZegarkiCentrum.pl 

10. „Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu” - Celem szkolenia było 

przedstawienie słuchaczom podstawowych mechanizmów wywierania wpływu 

społecznego oraz powodów ich skuteczności. Omówione zostały takie techniki 

jak: zasada kontrastu, reguła wzajemności, zaangażowanie i konsekwencja, 



konformizm, lubienie i sympatia oraz niedostępność. Podczas wykładu 

zmierzono się ze zjawiskiem hiperuległości, sklepowymi "sztuczkami" i wiarą w 

teorie spiskowe. Padły także odpowiedzi na pytanie, dlaczego seniorzy padają 

ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych i jak możemy ich chronić. Szkolenie 

poprowadził dr Marcin Szulc, prof. UG, psycholog zatrudniony w Zakładzie 

Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, 

specjalista i doskonały dydaktyk,  laureat nagrody Nauczyciel Roku im. 

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. 

11. Warsztaty radzenia sobie ze stresem - celem warsztatów było zdobycie przez 

uczestników wiedzy na temat aktualnych koncepcji stresu - zrozumienie, jak 

działa stres pozwoli lepiej sobie z nim radzić. Uczestnicy zdobyli umiejętności 

rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu oraz stresorów 

zawodowych i prywatnych. Mieli możliwość zyskania inspiracji do poszukiwania 

równowagi w życiu przy zastosowaniu narzędzi radzenia sobie ze stresem. 

Szkolenie poprowadziła Magdalena Iwanowska 

 

 

Akademia Młodych Badaczy  
 

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego był współorganizatorem cyklu szkoleń 

w ramach Akademii Młodego Badacza  w ramach których uczestnicy mogli zapoznać 

się z tematyką pisania artykułów naukowych po polsku i angielsku, prezentacji 

wyników swoich badań tak by zostać zrozumianym a także  trybu pracy i nauki zdalnej, 

co mogło być szczególnie przydatne ze względu na przeniesienie znacznej części 

aktywności do internetu. 



 

 

 

Regionalne wycieczki 

krajoznawcze 
 

W 2021 roku Parlament Studentów UG zorganizował cykl wycieczek krajoznawczych 

po atrakcyjnych zakątkach turystycznych Pomorza. W ramach cyklu, uczestnicy 

odwiedzili  m.in. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Muzeum Kolejnictwa, 

Muzeum Akordeonu i Muzeum Ziemi Kościerskiej, zamki w Kwidzynie, Sztumie czy 

Malborku oraz wiele innych. Wyjazdy te stały się podwaliną do kontynuacji tego typu 

aktywności w kolejnych latach. 

 

Organizacja turniejów 

szachowych 

W kwietniu oraz grudniu 2021 Parlament Studentów zorganizował dwa turnieje 

szachowe online na platformie chess.com. W obydwu turniejach łącznie wzięło udział 

ponad 200 uczestników. Celem turnieju była promocja gry w szachy jako formy 



spędzania wolnego czasu, a także integracja społeczności akademickiej. Mikołajkowy 

turniej szachowy organizowany był wraz z samorządem studentów oraz doktorantów 

Politechniki Gdańskiej.  

 

Wakacyjny turniej retro Sensible 

World of Soccer na kultowym 

komputerze Amiga 

Parlament Studentów wraz z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej 

zorganizowało wakacyjny turniej retro Sensible World of Soccer na kultowym 

komputerze Amiga. Turniej był związany z rywalizacją w ramach turnieju UEFA EURO 

2020.  

 

Promowanie wydarzeń 

organizowanych przez środowisko 

akademickie 
 

Parlament Studentów wraz z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej bardzo 

angażował się w promowanie wydarzeń organizowanych przez środowisko 

akademickie. Na stronach internetowych jak i w SM CASiD znaleźć można było 

informacje na temat koncertów, szkoleń, webinarów, spotkań, wykładów i innych 

wydarzeń związanych ze społecznością Uniwersytetu Gdańskiego. Nie zabrakło 

dedykowanych postów w SoMe, które pozwoliły dotrzeć do szerszego grona 

odbiorców, a tym samym dały możliwość wypromować wspomniane wydarzenia. 

Potwierdzenie tego znajdujemy w liczbach – przeszło 250 zdjęć i wpisów dodanych na 

FB CASiD oraz oraz ponad 200 wpisów na strony internetowe PS UG i CASiD. 

 

Wykaz wybranych wydarzeń, które PS UG i CASiD pomogły wypromować: 



1. Liczne spotkanie z cyklu "Za kulisami" organizowane przez Koło Naukowe 

Teatrologów Brikolaż 

2. Spotkanie z cyklu "Kawiarnie Naukowe w Uniwersytecie Gdańskim" 

3. Wydarzenia organizowane przez ACK – m.in. „UG Talks” 

4. Wydarzenia związane z działalnością SKN UG Bałkanika 

5. Zapisy do Legii Akademickiej 

6. Tydzień Kobiet na UG 

7. Dni mózgu 2021 

8. „All you need is blood” Podróż do świata charakteryzacji filmowej z Klaudyną 

Góralską i inne wydarzenia organizowane przez DKF 

9. Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa 

pomorskiego 

10.  Targi pracy dla doktorantów 

11.  TEDx na UG 

12.  „Jak napisać artykuł naukowy?” – szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo 

Elsevier 

12.  Dzień otwarty UG – edycja online 

13.  Szkolenia z pozyskiwania funduszy z grantów OPUS i PRELUDIUM (Narodowe 

Centrum Nauki) organizowane przez Radę Doktorantów 

14.  Stypendia dla kobiet nauki 

15.  Spacery Instytutu Kultury Miejskiej 

16.  „Znajdziesz mnie w bibliotece” – święto bibliotekarzy 

17.  Prelekcja Emila Kwidzińskiego „Myśl globalnie, działaj lokalnie” 

18.  „Nie daj się zhakować” – warsztaty dotyczące bezpieczeństwa  w sieci 

19.  KONKURS na wolontariuszy do projektu medialnego. 

20.  Konferencja o granicach i ich definiowaniu i przekraczaniu organizowana przez 

International Border Studies Centre oraz Instytut Anglistyki i Amerykanistyki 

21. Konkurs Verba Veritatis 

22. Konferencja "Historia opowiedziana przez przedmioty". 

23. Konkurs #FakeHunter 

24. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych 

25. 13. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony  

konkurencji oraz 11. edycja w obszarze ochrony konsumentów. 



26. Konferencja Towards a new ERA for Research and Innovation in the Baltic Sea 

Region 

27. Webinary Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 

28. Kursy wakacyjne j. chińskiego online 

 

 

  

 

 

 

 

Konsultacje dotyczące aktywności 

studenckiej 
 

Z końcem lutego 2021 PS UG oraz CASiD wprowadziły konsultacje dotyczące 

aktywności studenckiej na UG. Były one skierowane do tych, którzy mieli pomysł na 

ciekawy projekt ale nie wiedzieli jak go zrealizować i/lub nie orientowali się w 

procedurach obowiązujących na uczelni. Podczas spotkań mogli otrzymać fachową 



pomoc, poradę jak również omówić szczegóły współpracy przy promocji i organizacji 

wydarzenia. 

 

 

 

 

Akcje społeczne na UG 
 

Ankieta dotycząca potrzeb studentów Uniwersytetu 

Gdańskiego i sposobu postrzegania przez nich Uczelni 

 

W związku z chęcią poznania bliżej potrzeb środowiska studenckiego UG, 

przeprowadzona została specjalna ankieta, która miała na celu pokazać sposób, w jaki 

studencie UG postrzegają swoją Alma Mater. Wypełniając ankietę, respondenci mogli 



pomóc dostosować ofertę do potrzeb studentów i rozpocząć nowe, ciekawe projekty 

dla członków społeczności akademickiej. Ponadto dzięki takiemu wsparciu mogli 

wygrać bluzę, koszulkę lub torbę UG! 

 

Nabór do grupy wolontariatu studenckiego 

 

Dla wszystkich tych, którzy chcieli zaangażować się w działania na rzecz swoich 

koleżanek i kolegów, wspomóc działania organów samorządu studentów, jak również 

włączyć się w organizację interesujących wydarzeń zorganizowano grupę wolontariatu 

studenckiego. Dzięki temu, chętne osoby z zapałem do pracy na rzecz innych, zaczęły 

wspólnie działać w ambitnym aktywnym zespole. 

 

Promocja zdrowia psychicznego wraz z Centrum Wsparcia 

Psychologicznego UG 

 

Znając i rozumiejąc zagrożenia wynikające z pandemii oraz jej wpływ na zdrowie 

psychiczne wielu osób, CASiD UG oraz PS UG włączyły się w prozdrowotne działania 

prowadzone przez Centrum Wsparcia Psychologicznego UG! Pomoc Centrum okazała 

się nieoceniona dla studentów, wielu osobom udało się pomóc i wyjść z traum oraz 

stanu niepewności wynikających z aktualnej sytuacji COVID-19 czy zupełnie innych, 

bardziej osobistych przyczyn. 

 

Różowe skrzyneczki 

 

Jako PS UG dbaliśmy i dbamy o to, aby na naszej uczelni każda studentka czy student 

czuli się dobrze. Dlatego, chcąc zapewnić komfort żeńskiej części naszej społeczności, 

aktywnie włączyliśmy się w projekt „różowych skrzyneczek”. Skrzynki te zostały 

umieszczone licznie w często odwiedzanych miejscach wewnątrz budynków 



należących do UG. Dzięki temu panie mogły w trudne dni wesprzeć się środkami 

higieny, co z pewnością pozytywnie wpłynęło na ich komfort psychofizyczny. 

 

Szczepienia dla studentów UG 

 

Parlament Studentów włączył się w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19 

przeprowadzanych na terenie kampusu UG. Na stronach internetowych i kanałach 

SoMe PS UG i CASiD licznie pojawiały się informacje na temat możliwości zaszczepienia 

się przeciw COVID właśnie na terenie UG. Przeprowadzono również ankietę dotyczącą 

kwestii szczepień. 

 

Uraduj Groszem 

 

Parlament Studentów przeprowadził kilka zbiórek charytatywnych na rzecz dzieci 

znajdujących się w hospicjach. Pieniądze zbierane były w różnych terminach na terenie 

kampusu UG jak i w formie online poprzez portal zrzutka.pl, a następnie przekazano 

je do odpowiednich instytucji. Dużą satysfakcję i radość sprawiło zaangażowanie 

społeczności akademickiej w ten jakże ważny projekt. 

 

 

 

 

 


