
Załącznik nr 2 do uchwały nr 71/19 Senatu UG ze zm. 

 

 

Terminy elektronicznej rejestracji kandydatów  

oraz termin ogłoszenia listy kandydatów  

z uwzględnieniem terminów ewentualnych egzaminów  

na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim  

w roku akademickim 2020/2021 

 

 
Strona internetowa irk.ug.edu.pl, na której Kandydat będzie dokonywał rejestracji, zostanie 

uruchomiona 1 lipca 2020 r., od tego dnia możliwa będzie rejestracja na wszystkie poniższe 

kierunki i specjalności. 

 

Rekrutacja na kierunki oznaczone „gwiazdką” (*) odbędzie się pod warunkiem zatwierdzenia 

do dnia 31 czerwca 2020 r. 
 

I. Studia stacjonarne 

 

Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ BIOLOGII 

Biologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 10 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.biologia@ug.edu.pl  

Wydział Biologii 

ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201 

80-308 Gdańsk 

pon - pt: 10:00 - 14:00 

tel. (0-58) 523-60-11 

Biologia medyczna 

I stopień 

Genetyka i biologia 

eksperymentalna 

I stopień 

Ochrona zasobów 

przyrodniczych 

I stopień 

Biologia 

II stopień 
24 sierpnia  zakończenie rejestracji 

 

27 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 17 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.biologia@ug.edu.pl  

Wydział Biologii 

ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201 

80-308 Gdańsk 

pon - pt: 10:00 - 14:00 

tel. (0-58) 523-60-11 

 

Biologia medyczna 

II stopień 

mailto:rekrutacja.biologia@ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.biologia@ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i GUMed 

Biotechnologia 

I stopień 

18 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 01 lipca  

pod adresem e-mail:  

rekrutacja@biotech.ug.edu.pl, 

dziekanat@biotech.ug.edu.pl 

Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii UG i GUMed 

ul. Antoniego Abrahama 58, pok. 1 

80-307 Gdańsk 

pon - pt: 11:00 - 14:00 

tel. (0-58) 523-63-20 

tel. (0-58) 523-63-21 

tel. (0-58) 523-63-22 

 

 

Biotechnologia 

II stopień 

13 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

17-19 sierpnia – rozmowa 

kwalifikacyjna w języku angielskim 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

WYDZIAŁ CHEMII 

Biznes chemiczny 

I  stopień (studia inżynierskie) 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 12 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rek.chemia@ug.edu.pl 

Wydział Chemii 

ul. Wita Stwosza 63, pok. C2 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt. (bez środy): 10:00-14:00 

śr.: 13:00-17:00 

tel. (0-58) 523-53-85 

 

Chemia 

I  stopień 

Chemia 

II stopień 

Ochrona środowiska 

I stopień 

Ochrona środowiska 

II stopień 

Biznes chemiczny 

II stopień 

(3-semestralne) 

 

25 stycznia 2021 – zakończenie 

rejestracji 

 

28 stycznia 2021 – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 22 stycznia 2021 

pod adresem e-mail: 

rek.chemia@ug.edu.pl 

Wydział Chemii 

ul. Wita Stwosza 63, pok. C2 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt. (bez środy): 10:00-14:00 

śr.: 13:00-17:00 

tel. (0-58) 523-53-85 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

Biznes i technologia ekologiczna 

II stopień 

 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

12 sierpnia– ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 5 do 19 sierpnia  

pod adresem e-mail: 
rekrutacjaek@ug.edu.pl 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1  

81-824 Sopot 

pon. – pt..: 10:00-16:00 

sob.:10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

mailto:rekrutacja@biotech.ug.edu.pl
mailto:dziekanat@biotech.ug.edu.pl
mailto:rek.chemia@ug.edu.pl
mailto:rek.chemia@ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

Ekonomia 

I stopień 

18 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 5 do 27 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacjaek@ug.edu.pl 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1 

81-824 Sopot 

pon. – pt..: 10:00-16:00 

sob.:10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

Ekonomia 

II stopień 

 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

12 sierpnia– ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 5 do 19 sierpnia  

pod adresem e-mail: 
rekrutacjaek@ug.edu.pl 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1  

81-824 Sopot 

pon. – pt..: 10:00-16:00 

sob.:10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

Intercultural and Business 

Relations in Europe 

I stopień 

18 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 5 do 27 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacjaek@ug.edu.pl 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1 

81-824 Sopot 

pon. – pt..: 10:00-16:00 

sob.:10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

 Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze (w tym specjalność 

International Business) 

I stopień 

18 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 5 do 27 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacjaek@ug.edu.pl 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1 

81-824 Sopot 

pon. – pt..: 10:00-16:00 

sob.:10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze (w tym specjalność 

International Business) 

II stopień 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

12 sierpnia– ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 5 do 19 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacjaek@ug.edu.pl  

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1  

81-824 Sopot 

pon. – pt..: 10:00-16:00 

sob.:10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

mailto:rekrutacjaek@ug.edu.pl
mailto:rekrutacjaek@ug.edu.pl
mailto:rekrutacjaek@ug.edu.pl
mailto:rekrutacjaek@ug.edu.pl
mailto:rekrutacjaek@ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Amerykanistyka 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-94 

Amerykanistyka 

II stopień 

07 września – zakończenie 

rejestracji 

 

 10 września – egzamin 

 

14 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 03 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-94 

Cultural Communication 

I stopień 

07 września– zakończenie 

rejestracji 

 

14 września– ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 03 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-94 

Etnofilologia kaszubska 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail:  

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-96 

Filologia angielska 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-94 

Filologia angielska 

II stopień 

07 września – zakończenie 

rejestracji 

 

 10  września – egzamin pisemny 

 

14 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 03 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-94 

Filologia germańska 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 
pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

 80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00,  

tel. (058) 523-30-94 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Filologia germańska 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

 16 września – egzamin 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-10 

Filologia klasyczna 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278 80-

308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Filologia klasyczna 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifikacyjna  
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  80-

308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 

Filologia polska 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278 80-

308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Filologia polska 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  80-

308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 

Filologia romańska 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

 80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00,  

tel. (058) 523-30-94 

Filologia romańska i iberystyka 

II stopień 

14 września  - zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifiacyjna 
 

17 września- ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Filologia rosyjska 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (58) 523-30-10 

Filologia rosyjska 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – egzamin ustny  
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. 58-523-30-10 

Iberystyka 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail:  
Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

 80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00,  

tel. (058) 523-30-94 

Kulturoznawstwo 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Kulturoznawstwo 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifkacyjna  
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: … 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 

Lingwistyka stosowana 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (058) 523-30-10 

Lingwistyka stosowana 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifkacyjna  
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169   

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

 

Logopedia 

I stopień 

 

 

17 sierpnia  - zakończenie 

rejestracji 
 

19-21 sierpnia – sprawdzian 

przydatności do zawodu 
 

 24 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 58, pok. 126 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00 

tel. (058) 523-23-63 

 

Logopedia 

II stopień 

 

17 sierpnia - zakończenie 

rejestracji 
 

19-21 sierpnia – sprawdzian 

przydatności do zawodu 
 

 24 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 58, pok. 126  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00 

tel. (058) 523-23-63 

Produkcja form audiowizualnych 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (58) 523-30-10 

Rosjoznawstwo 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Sinologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (58) 523-30-10 

Skandynawistyka 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

 80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00,  

tel. (058) 523-30-94 

Skandynawistyka 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – egzamin ustny 

  
17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. 58-523-30-10 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Slawistyka 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Slawistyka 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifkacyjna  
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 

Studia Bałkańskie 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (058) 523-30-10 

Studia Wschodnie  

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (058) 523-30-10 

Wiedza o filmie i kulturze 

audiowizualnej 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 169 

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00  

tel. (058) 523-30-10 

Wiedza o filmie i kulturze 

audiowizualnej 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifikacyjna  
 

17 września – ogłoszenie listy 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169   

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058)523-30-10 

 

Wiedza o teatrze 

I stopień 

 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Zarządzanie i komunikacja  

w sztukach scenicznych*  

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 
 

16 września – rozmowa 

kwalifikacyjna  
 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 169   

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30-10 

Zarządzanie instytucjami 

artystycznymi 

specjalność menedżerska 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

20 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

 80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00,  

tel. (058) 523-30-94 

Zarządzanie instytucjami 

artystycznymi 

specjalność sceniczno-

menedżerska 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

01-02 lipca - sprawdzian 

przydatności do zawodu – 

szczegóły na stronie internetowej 

Studium wokalno-aktorskiego  

im. D. Baduszkowej 

 

20 sieprnia  - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

 ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

 80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00,  

tel. (058) 523-30-94 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY 

Archeologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 10 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

hisarch@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Archeologii i Etnologii 

ul. Bielańska 5, pok. 14 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-10 

 

Archeologia 

II stopień 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 11 września 

pod adresem e-mail: 

hisarch@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Archeologii i Etnologii 

ul. Bielańska 5, pok. 14 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-10 

 

mailto:hisarch@ug.edu.pl
mailto:hisarch@ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY 

Etnologia 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

3 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

hisarch@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Archeologii i Etnologii 

ul. Bielańska 5, pok. 14 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-10 

 

Etnologia 

II stopień 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 11 września 

pod adresem e-mail: 

hisarch@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Archeologii i Etnologii 

ul. Bielańska 5, pok. 14 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-10 

 

Historia 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

3 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

 

Historia 

II stopień 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 11 września 

pod adresem e-mail: 

anna.lachowska@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

 

Historia sztuki 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

3 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

hiszhs@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii Sztuki 

ul. Bielańska 5, pok. 53 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-40 

mailto:hisarch@ug.edu.pl
mailto:hisarch@ug.edu.pl
mailto:aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl
mailto:anna.lachowska@ug.edu.pl
mailto:hiszhs@ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY 

Historia sztuki 

II stopień 

17 września – zakończenie 

rejestracji 

 

21 września – rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

22 września - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 10 września 

pod adresem e-mail: 

hiszhs@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii Sztuki 

ul. Bielańska 5, pok. 53 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-40 

 

Krajoznawstwo i turystyka 

historyczna 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 10 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47  

 

Krajoznawstwo i turystyka 

historyczna 

II stopień 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 11 września 

pod adresem e-mail: 

anna.lachowska@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

Niemcoznawstwo 

I stopień 

 31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

3 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

Religioznawstwo 

I stopień 

4 września – zakończenie 

rejestracji 

 

9 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 27 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

 

mailto:hiszhs@ug.edu.pl
mailto:aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl
mailto:anna.lachowska@ug.edu.pl
mailto:aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl
mailto:aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI 

Bezpieczeństwo jądrowe  

i ochrona radiologiczna 

I stopień 

20 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

24 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów  

od 11 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

wiktoria.kaminska@ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 203 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-22-54 

Bioinformatyka 

I stopień 

Fizyka 

I stopień 

Fizyka medyczna 

I stopień 

Fizyka 

II stopień 

10 września – zakończenie 

rejestracji 

 

14 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od dnia 1 września 

pod adresem e-mail: 

wiktoria.kaminska@ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki i 

Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 203 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-22-54 

Fizyka medyczna 

II stopień 

10 września – zakończenie 

rejestracji 

 

11 września – rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

14 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

Informatyka  

(profil ogólnoakademicki) 

I stopień 

 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 17 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja@inf.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki i 

Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 137 

80-308 Gdańsk 

pon. – pt. : 10.00-13.00 

tel. (58) 523-25-47 

Informatyka  

(profil praktyczny) 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

27 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 od 17 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja@inf.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki i 

Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 137 

80-308 Gdańsk 

pon. – pt. : 10.00-13.00 

tel. (58) 523-25-47 

mailto:wiktoria.kaminska@ug.edu.pl
mailto:wiktoria.kaminska@ug.edu.pl
mailto:rekrutacja@inf.ug.edu.pl
mailto:rekrutacja@inf.ug.edu.pl
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia 

elektronicznej rejestracji oraz 

termin ogłoszenia listy 

kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI 

Informatyka  

(profil ogólnoakademicki) 

II stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

01 września  – rozmowa 

kwalifikacyjna  

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 17 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja@inf.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki i 

Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 137 

80-308 Gdańsk 

pon. – pt. : 10.00-13.00 

tel. (58) 523-25-47 

Matematyka 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

27 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 19 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl  

Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 127 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-24-83 

Matematyka 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

15 września – rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 9 września 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 127 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-24-83 

Modelowanie matematyczne  

i analiza danych 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

27 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 19 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 127 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-24-83 

Modelowanie matematyczne  

i analiza danych* 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

15 września – rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 9 września 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57, pok. 127 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-24-83 

mailto:rekrutacja@inf.ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.matematyka@mat.ug.edu.pl


Załącznik nr 2 do uchwały nr 71/19 Senatu UG ze zm. 

 

Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia 

elektronicznej rejestracji oraz 

termin ogłoszenia listy 

kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI 

Fizyka 

(rekrutacja na semestr letni) 

II stopień 

07 stycznia 2021 r. – 

zakończenie rejestracji 

 

11 stycznia 2021 r. – ogłoszenie 

listy kandydatów 

od 4 stycznia 2021 r. 

pod adresem e-mail: 

wiktoria.kaminska@ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57,  pok. 203 

80-308 Gdańsk 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-22-54 

 

Fizyka medyczna 

(rekrutacja na semestr letni) 

II stopień 

07 stycznia 2021 r. – 

zakończenie rejestracji 

 

08 stycznia 2021 r. – rozmowa 

kwalifikacyjna 

 

11 stycznia 2021 r. – ogłoszenie 

listy kandydatów 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Bezpieczeństwo narodowe 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

3 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

politologia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. D 418, D419 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt. godz 9:00-13:00 

wt., czw. godz 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 41 61 

Bezpieczeństwo narodowe 

II stopień 

Dyplomacja 

I stopień 

Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

dziennikarstwo.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. S336 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. godz. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 44 43 

Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

II stopień 

15 września – zakończenie 

rejestracji 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia  

pod adresem e-mail: 

dziennikarstwo.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. S336 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. godz. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 44 43 

Filozofia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

filozofia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. S336 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. Godz. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 44 43 

mailto:wiktoria.kaminska@ug.edu.pl
mailto:politologia.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:dziennikarstwo.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:dziennikarstwo.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:filozofia.rekrutacja@ug.edu.pl


Załącznik nr 2 do uchwały nr 71/19 Senatu UG ze zm. 

 

Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia 

elektronicznej rejestracji oraz 

termin ogłoszenia listy 

kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Filozofia 

II stopień 

15 września – zakończenie 

rejestracji 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

filozofia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. S336 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. Godz. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 44 43 

Pedagogika 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

26 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (0-58) 523 42 46 

Pedagogika 

II stopień 

07 września – zakończenie 

rejestracji 

 

09 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

Pedagogika przedszkolna  

i wczesnoszkolna 

jednolite studia magisterskie 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (0-58) 523 42 46 

Pedagogika specjalna 

jednolite studia magisterskie 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201 

80-309 Gdańsk 

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (0-58) 523 42 46 

Pedagogika specjalna 

II stopień 

07 września – zakończenie 

rejestracji 

 

09 września  – ogłoszenie listy 

kandydatów 

Pedagogika wszesnej edukacji 

II stopień 

07 września – zakończenie 

rejestracji 

 

09 września  – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (0-58) 523 42 46 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia 

elektronicznej rejestracji oraz 

termin ogłoszenia listy 

kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Politologia 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

politologia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. D 419,D 418  

80-309 Gdańsk  

pon., śr.,  pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 41 61 

Politologia 

II stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

politologia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. D 419,D 418  

80-309 Gdańsk  

pon., śr.,  pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 41 61  

Praca socjalna 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (0-58) 523 42 46 

Praca socjalna 

II stopień 

07 września – zakończenie 

rejestracji 

 

09 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (0-58) 523 42 46 

Psychologia 

jednolite studia magisterskie 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

psychologia.rekrutacja@ug.edu.pl  

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. C 204 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 09:00-13:00 

wt., czw.: 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 43 09 

Socjologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

socjologia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. S 336 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 44 43 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia 

elektronicznej rejestracji oraz 

termin ogłoszenia listy 

kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Socjologia 

II stopień 

15 września – zakończenie 

rejestracji 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

socjologia.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. S 336 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 44 43 

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

Akwakultura  

– Biznes i Technologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Wydział Oceanografii i Geografii 

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 

81-378 Gdynia 

Instytut Oceanografii, 

Sala 2E 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-66-66 

tel. (0-58) 523-66-34 

Geografia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 

Geografia fizyczna 

 z geoinformacją 

II stopień 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

13 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 

Geografia  

społeczno-ekonomiczna  

z elementami GIS 

II stopień 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

13 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia 

elektronicznej rejestracji oraz 

termin ogłoszenia listy 

kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

Geologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Wydział Oceanografii i Geografii 

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 

81-378 Gdynia 

Instytut Oceanografii, 

Sala 2E 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-66-66 

tel. (0-58) 523-66-34 

Gospodarka przestrzenna 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 

Gospodarka przestrzenna 

II stopień 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

13 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 

Gospodarka wodna i ochrona 

zasobów wód  
I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 

Hydrografia morska* 

I stopień (studia inżynierskie) 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

Oceanografia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Wydział Oceanografii i Geografii 

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 

81-378 Gdynia 

Instytut Oceanografii, 

Sala 2E 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-66-66 

tel. (0-58) 523-66-34 

 

Oceanografia 

II stopień 

10 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

13 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca pod adresem 

e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Wydział Oceanografii i Geografii 

Al. Marszałka Piłsudskiego 46 

81-378 Gdynia 

Instytut Oceanografii, 

Sala 2E 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-66-66 

tel. (0-58) 523-66-34 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Administracja 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 10 sierpnia pod adresem  

e-mail: 

rekruacjast@prawo.ug.edu.pl  

oraz od 19 sierpnia 

 Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 

Administracja 

II stopień 

01 września – zakończenie 

rejestracji 

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia pod adresem  

e-mail: 

rekrutacjast@prawo.ug.edu.pl 

oraz od 03 września  
Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 

Criminology and Criminal 

Justice 

I stopień  

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 10 sierpnia pod adresem  

e-mail: 

rekruacjast@prawo.ug.edu.pl  

oraz od 19 sierpnia 

 Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Kryminologia 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 10 sierpnia  

pod adresem e-mail: 

rekruacjast@prawo.ug.edu.pl  

oraz od 19 sierpnia 

  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 

 

Kryminologia 

II stopień 

01 września – zakończenie 

rejestracji 

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 24 sierpnia  

pod adresem e-mail: 

rekrutacjast@prawo.ug.edu.pl 

oraz od 03 września  
 

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 

 

Podatki i doradztwo podatkowe 

I stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 10 sierpnia  

pod adresem e-mail: 

rekruacjast@prawo.ug.edu.pl  

oraz od 19 sierpnia 

  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 

 

Prawo 

jednolite studia magisterskie 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

19 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

od 10 sierpnia  

pod adresem e-mail: 

rekruacjast@prawo.ug.edu.pl  

oraz od 19 sierpnia 

  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1028 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-14:00 

tel. (0-58) 523-29-72 
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Kierunek studiów stacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Finanse i rachunkowość  

(w tym specjalność  

Financial Analyst) 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

26 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl 

Wydział Zarządzania 

ul. Armii Krajowej 101, 

pok. B-23 

81-824 Sopot 

pon.-wt.: 9:00 - 14:00 

śr.:12:00 - 17:00 

czw.-pt.: 9:00 - 14:00 

soboty: 10:00 - 12:00 

tel. (0-58) 523-14-70 

Informatyka i ekonometria 

I stopień 

Zarządzanie  

I stopień 

Zarządzanie instytucjami służby 

zdrowia 

I stopień 

Finanse i rachunkowość  

(w tym specjalność  

Finance and Accounting) 

II stopień 

31 sierpnia – zakończenie  

rejestracji 

 

02 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl 

Wydział Zarządzania 

ul. Armii Krajowej 101, 

pok. B-23 

81-824 Sopot 

pon.-wt.: 9:00 - 14:00 

śr.: 12:00 - 17:00 

czw.-pt.: 9:00 - 14:00 

soboty: 10:00 - 12:00 

tel. (0-58) 523-14-70 

Informatyka i ekonometria  

II stopień  

Zarządzanie  

II stopień 

Ubezpieczenia  

– studia interdyscyplinarne 

II stopień 
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II. Studia niestacjonarne (zaoczne) 
 

Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ CHEMII 

Chemia 

II stopień 

17 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

20 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 12 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rek.chemia@ug.edu.pl 

Wydział Chemii 

ul. Wita Stwosza 63, pok. C2 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt. (bez środy): 10:00-14:00 

śr.: 13:00-17:00 

tel. (0-58) 523-53-85  

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

Ekonomia 

I stopień  

31 sieprnia – zakończenie 

rejestracji 

 

2 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

 

 

 

od 5 sierpnia do 9 września pod 

adresem e-mail: 

rekrutacjaek@ug.edu.pl 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1  

81-824 Sopot 

oraz w dniach  

od 5 do 27 sierpnia 

pon. – pt.: 10:00-16:00  

sob.: 10:00-13:00 

(z wyłączeniem 15.08.2020 r.) 

 od 28 sierpnia do 9 września 

pon. – sob.: 10:00-13:00 

tel. (0-58) 523-11-12, 

(0-58) 523-11-15 

 

 

Ekonomia 

II stopień 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

I stopień 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

II stopień 

Telemedycyna i projekty  

w ochornie zdrowia. 

Health Care Technology 

II stopień 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Filologia angielska 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia 
pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Filologia angielska 

II stopień 

07 września  – zakończenie 

rejestracji 

 

10 września – egzamin 

 

 14 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 03września 

pod adresem e-mail: 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 355 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-94 

mailto:rek.chemia@ug.edu.pl
mailto:rekrutacjaek@ug.edu.pl
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Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Filologia germańska 

I stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 
 

27 sierpnia - ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 20 sierpnia  

pod adresem e-mail:  
Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278  

80-308 Gdańsk 

pon-pt: 09:00-13:00, 

tel. (058) 523-30- 96 

Iberystyka 

I stopień 

11 września – zakończenie 

rejestracji 

 

15 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-96 

Lingwistyka stosowana 

I stopień 

11 września – zakończenie 

rejestracji 

 

15 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-96 

Logopedia 

II stopień 

24 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

26-27 sierpnia - sprawdzian 

przydatności do zawodu 

 

31 sierpnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 13 sierpnia 

pod adresem e-mail:  

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 58, pok. 126 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-23-63 

Wiedza o filmie i kulturze 

audiowizualnej 

I stopień 

11 września – zakończenie 

rejestracji 

 

15 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 09 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51, pok. 278 

80-308 Gdańsk 

pon. - pt.: 09:00-13:00 

tel. (0-58) 523-30-96 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY 

Historia 

I stopień 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 11 września 

pod adresem e-mail: 

anna.lachowska@ug.edu.pl 

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

Historia 

II stopień 

mailto:anna.lachowska@ug.edu.pl


Załącznik nr 2 do uchwały nr 71/19 Senatu UG ze zm. 

 

 

Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY 

Historia sztuki 

I stopień 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 11 września 

e-mail: hiszhs@ug.edu.pl     

Wydział Historyczny 

Instytut Historii Sztuki 

ul. Bielańska 5, pok. 53 

80-851 Gdańsk 

pon, śr, czw, pt: 09:00 – 13:00 

wt: 11:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-37-40 

 

 

Krajoznawstwo i turystyka 

historyczna 

I stopień 

 

 

18 września – zakończenie 

rejestracji 

 

22 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 11 września 

pod adresem e-mail: 

anna.lachowska@ug.edu.pl  

Wydział Historyczny 

Instytut Historii 

ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26 

80-308 Gdańsk 

pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00 

śr.: 09:00 – 15:00 

tel. (0-58) 523-21-47 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI 

Informatyka  

(profil ogólnoakademicki) 

I stopień 
7 września – zakończenie 

rejestracji 
 

10 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia 
pod adresem e-mail: 

rekrutacja@inf.ug.edu.pl 

Wydział Matematyki, Fizyki 

i Informatyki 

ul. Wita Stwosza 57 

80-952 Gdańsk, pok. 137 

pon.-pt.: 10:00-13:00 

tel. (58) 523-25-47 

Informatyka  

(profil ogólnoakademicki) 

II stopień 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Bezpieczeństwo narodowe 

I stopień 

 28 września – zakończenie 

rejestracji 

 

30 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

politologia.rekrutacja@ug.edu.pl  

Wydział  Nauk Społecznych  

ul. Bażyńskiego 4, pok. D 418, 

D419 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 9:00-13:00 

wt., czw. 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 41 61 

Pedagogika 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

16 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl  

Wydział  Nauk Społecznych  

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201  

80-309 Gdańsk 

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (058)523 42 46 

mailto:hiszhs@ug.edu.pl
mailto:anna.lachowska@ug.edu.pl
mailto:rekrutacja@inf.ug.edu.pl
mailto:politologia.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl
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Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Pedagogika specjalna 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

16 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych  

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201  

80-309 Gdańsk 

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (058)523 42 46 

Pedagogika przedszkolna  

i wczesnoszkolna 

jednolite studia magisterskie 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

02 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl 

Wydział  Nauk Społecznych  

ul. Bażyńskiego 4, pokój A 201  

80-309 Gdańsk 

pon., śr., pt. 9.00-13.00 

wt., czw. 14.00-18.00 

tel. (058) 523 42 46 

Pedagogika wczesnej edukacji 

II stopień 

14 wrzesnia – zakończenie 

rejestracji 

 

16 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

Psychologia 

jednolite studia magisterskie 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

03 wrzesnia – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

psychologia.rekrutacja@ug.edu.pl  

Wydział  Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, pok. C 204 

80-309 Gdańsk  

pon., śr., pt.: 09:00-13:00 

wt., czw.: 14:00-18:00 

tel. (0-58) 523 43 09 

 

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 

Gospodarka przestrzenna 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

17 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 01 lipca  

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.woig@ug.edu.pl 

oraz od 01 sierpnia 

Instytut Geografii 

ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 10:00-15:00 

tel. (0-58) 523-65-92 

tel. kom. +48 725 991 253 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Administracja 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

2 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia do 10 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 05.09.2020 r.  

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

mailto:pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:psychologia.rekrutacja@ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.woig@ug.edu.pl
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Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Kryminologia 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

2 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia do 10 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 05.09.2020 r.  

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

Kryminologia 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

16 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 30 sierpnia do 24 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 19.09.2020 r. 

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

Podatki i doradztwo podatkowe 

I stopień 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

2 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia do 10 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 05.09.2020 r.  

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

Podatki i doradztwo podatkowe 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

16 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 30 sierpnia do 24 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 19.09.2020 r. 

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

Prawo 

jednolite studia magisterskie 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

2 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia do 10 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 05.09.2020 r.  

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

Prawo w administracji  

i gospodarce 

II stopień 

14 września – zakończenie 

rejestracji 

 

16 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 30 sierpnia do 24 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 19.09.2020 r. 

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 
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Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Finanse i rachunkowość 

I stopień 

31 sierpnia– zakończenie 

rejestracji 

 

02 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl 

Wydział Zarządzania 

ul. Armii Krajowej 101, pok. 130 

81-824 Sopot 

pon.-pt.: 12:00-17:00 

sob. 9:00-12:00 

tel. (0-58) 523-11-38 

Informatyka i ekonometria 

I stopień 

Zarządzanie 

I stopień 

Finanse i rachunkowość 

II stopień 

01 września – zakończenie 

rejestracji 

 

03 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 24 sierpnia 

pod adresem e-mail: 

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl 

Wydział Zarządzania 

ul. Armii Krajowej 101, pok. 130 

81-824 Sopot 

pon.-pt.: 12:00-17:00 

sob. 9:00-12:00 

tel. (0-58) 523-11-38 

Informatyka i ekonometria 

II stopień 

Zarządzanie  

II stopień 

Ubezpieczenia  

– studia interdyscyplinarne 

II stopień 

 

 

 

 

 

 

III. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 

 

Kierunek studiów niestacjonarnych 

Termin zakończenia elektronicznej 

rejestracji oraz termin ogłoszenia 

listy kandydatów 

Kontakt z komisją oraz miejsce 

składania dokumentów  

po ogłoszeniu listy kandydatów 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

Prawo 

jednolite studia magisterskie 

31 sierpnia – zakończenie 

rejestracji 

 

2 września – ogłoszenie listy 

kandydatów 

od 17 sierpnia do 10 września 

pod adresem e-mail:  

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027 

80-309 Gdańsk 

pon. – pt.: 13:00-17:00 

oraz w dniu 05.09.2020 r.  

sob.: 11:00-15:00 

tel. (0-58) 523-28-84 

 

mailto:rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl
mailto:rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

