
 

WITAMY W INSTYTUCIE ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI UG 

WSTĘPNE FORMALNOŚCI 

Zanim rozpoczniesz studia, czeka Cię wypełnienie kilku formalności: 

1. Podpisanie umowy z Uniwersytetem Gdańskim oraz odbiór legitymacji studenckiej (w Dziekanacie). 

Legitymacja jest jednocześnie kartą do Bibliotek UG. Numer legitymacji to twój login do Portalu 

Studenta i Portalu Edukacyjnego. 

2. Ślubowanie studenckie 

3. Szkolenie BHP oraz szkolenie biblioteczne na Portalu Edukacyjnym (login: numer legitymacji). Adres 

Portalu Edukacyjnego: https://pe.ug.edu.pl 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wstępnych formalności znajdziesz tutaj:  

https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie 

Zajrzyj zwłaszcza do Niezbędnika studenta pierwszego roku i Oczywiste/nieoczywiste – zasady 
 

Oraz na stronę https://fil.ug.edu.pl/media/promowane/98346/przewodnik_studenta_i_roku 

 

INSTYTUT ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI 

Studiujesz na kierunku prowadzonym przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki (IAIA). 

Portal Studenta: https://ps.ug.edu.pl  Login: numer legitymacji 

W Portalu Studenta znajdziesz  

1. swoją grupę zajęciową 

2. elektroniczny indeks (zaliczenia i oceny) 

3. sylabusy przedmiotów 

4. zapisy na zajęcia do wyboru (lektoraty, wykłady wydziałowe/ogólnouczelniane) 

5. pakiet Office z pocztą Outlook i aplikacją Microsoft Teams; mail uniwersytecki będzie Ci potrzebny w 

kontaktach z wykładowcami, przy zapisach do zespołów na zajęcia online w MS Teams oraz do 

zapisów na fakultety i seminaria. Wszystkie informacje: https://ug.edu.pl/studenci/Office365 

6. niezbędne opłaty 

Strona internetowa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki https://fil.ug.edu.pl/englishstudies  

Na stronie internetowej IAIA znajdziesz wszystkie informacje związane bezpośrednio z zajęciami na Twoim 

kierunku (plany zajęć, programy studiów, harmonogram zaliczeń i egzaminów, maile do wykładowców i terminy 

ich konsultacji, regulamin Instytutu, regulamin przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA), 

regulamin praktyk itp.). Najpotrzebniejsze informacje znajdziesz w zakładce Bieżący rok akademicki. 

Dyrekcja i Sekretariat Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki zajmują się sprawami związanymi bezpośrednio z 

codziennym funkcjonowaniem Instytutu. 

Regulamin IAiA określa zasady obowiązujące studentów i wykładowców Instytutu 

Przedmiot Praktyczna nauka języka angielskiego składa się z kilku kursów (np. kurs zintegrowany, gramatyka 

praktyczna, fonetyka, język pisany). Aby podejść do egzaminu, trzeba uzyskać oceny co najmniej dostateczne ze 

wszystkich kursów cząstkowych. Więcej informacji znajdziesz tu: Regulamin egzaminu z praktycznej nauki języka 

angielskiego  
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W przypadku problemów związanych z codziennym studiowaniem, zwracaj się o pomoc do (kolejno): 

1. Wykładowcy przedmiotu (w godzinach konsultacji lub mailowo) LUB Sekretariatu Instytutu (w 

sprawach organizacyjnych). Tu znajdziesz maile wykładowców:  

https://fil.ug.edu.pl/englishstudies/o_instytucie/pracownicy_instytutu_anglistyki_i_amerykanistyki 

 

2. Opiekuna roku  

Listę opiekunów roku znajdziesz tu: 

https://fil.ug.edu.pl/englishstudies/biezacy_rok_akademicki/opiekunowie_grup_studenckich 

 

3. Z-cy Dyrektora ds. Studenckich: maria.fengler@ug.edu.pl 

 

Pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami jest mgr Justyna Stiepanow, justyna.stiepanow@ug.edu.pl 
 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki jest częścią WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO www.fil.ug.edu.pl 

Na stronie internetowej Wydziału Filologicznego znajdziesz informacje takie jak godziny pracy Dziekanatu, 

wzory podań, skierowania na praktyki, kalendarz akademicki (organizacja roku akademickiego). 

Najważniejsze informacje znajdziesz w zakładce STUDENCI: https://fil.ug.edu.pl/studenci_8 

Wydziałem zarządza zespół DZIEKANÓW.  

DZIEKANAT to sekretariat Wydziału. W DZIEKANACIE składasz podania do Prodziekana ds. Studenckich w 
sprawach takich jak przedłużenie sesji, przeniesienie osiągnięć z innego kierunku, indywidualna organizacja 
studiów, studiowanie z długiem ECTS, urlop dziekański itp. Informacje o pracy Dziekanatu znajdziesz tutaj: 
https://fil.ug.edu.pl/studenci_8/dziekanat 

Regulamin studiów, w którym określone są wszystkie zasady studiowania na UG, znajdziesz tu:  
https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/komunikat/91044/files/regulamin_studiow_ug_2019.
pdf  
 

STYPENDIA I AKADEMIKI 
Wnioski o stypendia socjalne składa się do Biura Stypendialnego; osobą odpowiedzialną za Wydział 

Filologiczny jest pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87). Wnioski można składać 

do 15 października. Dalsze informacje tu:  

https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich 

Informacje o akademikach: 

https://ug.edu.pl/komunikaty/105209/akademiki_przyznawanie_miejsc_w_akademikach_ug_na_rok_akad

emicki_20212022  
 

BIBLIOTEKA UG 

Najpotrzebniejsze książki znajdziesz w Bibliotece Neofilologicznej, Bibliotece Humanistycznej (ul. Wita 

Stwosza 55) oraz Bibliotece Głównej (ul. Wita Stwosza 53). 

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Bibliotek https://www.bg.ug.edu.pl  

Katalog książek: http://chamo.bg.ug.edu.pl  

Biblioteka oferuje nie tylko tradycyjne książki, ale też zdalny dostęp do elektronicznych zasobów i baz 

danych. O zdalnym dostępie więcej informacji tutaj: https://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/zdalny-dostep  
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