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Zawieszenie zajęć na terenie uczelni 

Zgodnie z komunikatem Rektora 
Uniwersytetu Gdańskiego zawieszenie zajęć 
dydaktycznych na terenie uczelni potrwa 
do 15 maja 2020 r. W związku z tym, że 
muszą się odbyć wszystkie zajęcia 
przewidziane w planie studiów, może zostać 
wydłużony okres prowadzenia zajęć i 
przesunięty termin rozpoczęcia sesji letniej. 
Będzie to zależne od stopnia realizacji zajęć 
w formie zdalnej oraz sytuacji 
epidemiologicznej w kraju. Rok akademicki 
2019/2020, zgodnie z obowiązującą ustawą, 
trwa natomiast do końca września 2020 r. 
Więcej informacji 
  

Obowiązkowe zajęcia online 

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego na uczelni został wprowadzony 
obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć 
na studiach pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia, jednolitych magisterskich i 
studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub online (zdalnie). Te 
zajęcia, których nie można przeprowadzić w takiej formie, zostaną wznowione po 
przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie uczelni. W związku ze specyfiką 
wydziałów i kierunków o tym, które zajęcia nie mogą się odbywać zdalnie, decydują 
dziekani. Przygotowane zostały również rekomendacje dotyczące możliwości 
odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk. Na wydziałach przygotowywane są 
przyjazne dla studentów sposoby odbywania zajęć i możliwości zaliczeń, takie 
rozwiązania przygotowuje również Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG. 
Więcej informacji 

Szkolenia z narzędzi informatycznych 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego na uczelni 
niemal 80 proc. zajęć odbywa się zdalnie. Centrum Informatyczne UG oraz 
wydziały Ekonomiczny i Zarządzania przygotowały cykl szkoleń online i 
webinaria z narzędzi zdalnego prowadzenia zajęć. Narzędziem dedykowanym do 
prowadzenia zajęć online na UG jest aplikacja MS Teams, ale dopuszcza się również 
inne platformy. Instruktaż i pomoc w zakresie zdalnego prowadzenia zajęć 
przygotowało także Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG wraz z 
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Wydziałem Ekonomicznym UG i Centrum Informatycznym UG. Szkolenia, instruktaż, 
webinaria są dostępne dla pracowników UG poprzez Portal Pracownika oraz na 
specjalnym kanale 

Zdalne obrony i zaliczenia 

31 marca 2020 roku zostały przygotowane rozwiązania dotyczące możliwości 
zdalnego składania prac dyplomowych i przeprowadzania obron oraz zdalnego 
przeprowadzania egzaminów i zaliczeń, jeśli zajdzie taka konieczność. Są to 
rozwiązania pozwalające całość przeprowadzić online, od złożenia pracy dyplomowej 
po obronę, a także wszystkie formy zaliczeń i egzaminów – ustne, pisemne, 
warsztatowe. Szczegóły są w zarządzeniach Rektora UG.  
Zarządzenie Rektora nr 34 z 31.03.2020 
Zarządzenie Rektora nr 35 z 31.03.2020 

Zdalna praca i posiedzenia uczelnianych gremiów 

W budynkach Uniwersytetu Gdańskiego mogą obecnie przebywać wyłącznie ci 
pracownicy, wyznaczeni przez kierowników jednostek, których obecność jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości pracy UG. Pozostali pracownicy są zobowiązani 
do pracy zdalnej. Sprawną, zdalną pracę na UG wydziałów, jednostek UG oraz 
administracji centralnej i wydziałowej organizują dziekani, dyrektorzy jednostek 
uniwersyteckich oraz kierownicy jednostek administracji centralnej. Odbywają 
się także w formie wideokonferencji zdalne posiedzenia Senatu UG, rad dyscyplin 
naukowych, komisje habilitacyjne, a także innych uczelnianych gremiów, m.in. rady 
programowe. 

Rozwiązania dotyczące obszaru nauki 

Przygotowane zostały rozwiązania dotyczące prowadzenia projektów naukowych i 
badań w czasie ogłoszenia stanu epidemii. Terminy, rekomendacje i szczegółowe 
informacje są zamieszczane na stronach Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi 
oraz Biura Zarządzania Projektami Naukowymi 
Najważniejsze informacje zostały zebrane na specjalnej stronie: Ważne informacje 
dot. projektów w związku z wirusem SARS-CoV-2 w formie najczęściej zadawanych 
pytań i odpowiedzi. 

Odwołane otwarte wydarzenia 

Odwołane zostały wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym i służbowe 
wyjazdy. Nie jest możliwe kwaterowanie nowych osób w domach studenckich 
i innych obiektach UG oraz odwiedziny w tych obiektach przez gości zewnętrznych. 
Więcej informacji i terminy 

Pomoc dla studentów UG 

W domach studenckich UG została przeprowadzona reorganizacja zakwaterowania i 
przygotowane zostały zniżki w opłatach na czas zawieszania zajęć na UG. Jeden z 
akademików na polecenie pomorskiego wojewody, został przekazany na potrzeby 
służb medycznych Szpitala Marynarki Wojennej. Przedłużony został okres bieżących 
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opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia. Studenci, na wniosek Parlamentu 
Studentów UG, uzyskali możliwość otrzymania jednorazowej zapomogi finansowej z 
Funduszu Stypendialnego w przyspieszonym trybie. 

Obieg informacji 

Wszystkie bieżące informacje nt. wytycznych w obecnej sytuacji zamieszczane są w 
specjalnej zakładce na stronie internetowej UG. Znajdują się tam zarządzenia i 
komunikaty Rektora UG, aktualności, komunikaty dla pracowników oraz przydatne 
informacje. Jest również sekcja najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. 
Informacje są  przekazywane studentom UG poprzez Portal Studenta oraz 
pracownikom poprzez Portal Pracownika. Wszyscy w tym trudnym czasie są 
zobowiązani do stałego śledzenia komunikatów. Więcej informacji  

Społeczna odpowiedzialność uczelni 

Uniwersytet Gdański pomaga tam, gdzie 
jest to najbardziej potrzebne. Jest to 
pomoc zarówno instytucjonalna, jak i 
działania poszczególnych pracowników, 
studentów, doktorantów, organizacji i kół 
studenckich. Działania te to m.in.: 
 
Specjalistyczny sprzęt i laboratorium 

Uniwersytet Gdańsku przekazał 
specjalistyczną aparaturę, termocyklery 
Light Cycler 480 II, które zwiększają 
możliwości przeprowadzania testów 
wykrywania zakażeń koronawirusem. 
Jeden został przekazany przez 
Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku, a  dwa 
kolejne, wraz z dodatkowym sprzętem, 
przez Wydział Biologii UG Szpitalowi 
Marynarki Wojennej, należącemu do 
sieci krajowych szpitali jednoimiennych. 
Przekazana aparatura pozwoliła na 
uruchomienie diagnostyki molekularnej w kierunku COVID-19 w przyszpitalnym 
laboratorium. Więcej informacji  

Eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego 
Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego są członkami eksperckich gremiów i zespołów 
naukowych, pomagających zwalczać zagrożenie COVID-19, m.in. prof. Krystyna 
Bieńkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i 
GUMed została członkiem zespołu doradczego do spraw działań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednocześnie, w 
poczuciu społecznej odpowiedzialności, badacze z UG wyjaśniają w mediach, na 
czym polega zagrożenie SARS-CoV-2, weryfikując mity i półprawdy. Powstała 
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ekspercka strona internetowa UG, na której zamieszczane są wywiady, artykuły i 
badania. Więcej informacji 
 
Bezpłatna pomoc psychologiczna 
Pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z doktorantami, 
studentami i absolwentami, udzielają bezpłatnego wsparcia psychologicznego online 
dla osób poszukujących pomocy w sytuacji zagrożenia COVID-19, kiedy taka pomoc 
jest szczególnie potrzebna. 
Więcej informacji 
 
Zajęcia online dla Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Dzięki życzliwości i pracy wielu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz osób 
współpracujących z Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku dla seniorów, dla 
których czas izolacji jest szczególnie trudny, zostało przygotowanych niemal 40 
otwartych wykładów, zajęć i prezentacji do oglądania, słuchania i czytania. Więcej 
informacji 

Szkolenia dla szkół z Trójmiasta 
Na UG uruchomione zostały nie tylko szkolenia i samopomoc z narzędzi 
informatycznych w zdalnym nauczaniu dla pracowników uczelni. Kolejnym krokiem są 
szkolenia w tym zakresie dla innych placówek. Na początku kwietnia zostały 
przeprowadzone dwa takie szkolenia: dla kadry nauczycielskiej z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Lokomotywa” w Sopocie oraz Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni. 
Więcej informacji  
 
WF podczas epidemii 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG oraz Klub Uczelniany AZS 
Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali treningi online dla studentów UG i wszystkich 
zainteresowanych, zachęcając do aktywności fizycznej. Treningi 
 
Koła naukowe i studenckie organizacje UG charytatywnie 

- Studenci psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego wspólnie z 
Towarzystwem Pomocy im. św. Brata 
Alberta wsparli osoby bezdomne, 
udzielając im informacji, w jaki sposób 
chronić się przed zakażeniem 
koronawirusem i jak postępować, kiedy 
do takiego zakażenia dojdzie. Informacje  

- Studenci Koła Naukowego 
Innovative Ways Group na Wydziale 
Ekonomicznym UG zorganizowali 
zbiórkę w ramach akcji „Pomóż zdalnie 
na kwarantannie”. Celem akcji jest wsparcie Szpitala Marynarki Wojennej (obecnie 
zakaźnego) poprzez zakup niezbędnych środków ochrony, sprzętu medycznego oraz 
zapewnienie personelowi medycznemu posiłków. Informacje 

- Studenci z organizacji ELSA na Wydziale Prawa i Administracji pomagają 
emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego w zakupach i innych 
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codziennych potrzebach. Udzielają się w trójmiejskim programie pomocy 
„Dobronsze”. 

Podziękowania dla wspólnoty akademickiej 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, 
współpracy z wydziałami, jednostkami 
UG, studentami i doktorantami 
konieczne w czasie zagrożenia 
epidemiologicznego rozwiązania są 
wypracowywane i wdrażane w możliwie 
szybkich terminach, udzielana jest 
pomoc w miejscach i osobom, gdzie jest 
to najbardziej potrzebne. Za wszystkie 
te wysiłki prof. Jerzy Piotr Gwizdała 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
podziękował pracownikom UG oraz  studentom i doktorantom naszej uczelni, 
którzy mimo trudnej sytuacji, angażują się w pomoc i bezinteresowne 
działania.  List Rektora UG do wspólnoty akademickiej 
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dr Beata Derkacz 
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 

  

  

 

https://ug.edu.pl/news/pl/252/list-rektora-do-wspolnoty-akademickiej-uniwersytetu-gdanskiego
http://www.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25
http://www.ug.edu.pl/

