W imieniu Dyrekcji oraz pracowników Instytutu Nauk Geologicznych
witam serdecznie w gronie studentów Geologii.
Informuję, że rok akademicki 2018/2019 zaczyna się od uroczystej immatrykulacji 27 września
Życzę sukcesów na studiach i zadowolenia z wybranego kierunku.
!!! Zwracam uwagę, że Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu maju 2019 roku w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr Magdalena Modelska

POCZĄTEK ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
27 września – czwartek
13,00 - 13,45 ..... Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym
Oratorium Marianum, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego; pl. Uniwersytecki 1
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!
Uwaga!!! : Immatrykulacja - jest uroczystością oficjalnego włączenia w skład studentów Uniwersytetu - wskazany jest
więc uroczysty strój

1 października - poniedziałek
Dzień rektorski (wolny od zajęć) - Uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego

2 października - wtorek
10,30 - 12,00 ..... Zebranie informacyjne z dyrektorem ds. dydaktycznych i szkolenie z
regulaminu; przekazanie planu zajęć w semestrze zimowym i podziału na grupy.
Instytut Nauk Geologicznych, sala wykładowa nr 503, pl. Borna 9 (V piętro)
12,30 - 14,00 ..... Szkolenie biblioteczne
Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego, Rotunda

od 3 października - środa
Zajęcia dydaktyczne (zgodnie z organizacją roku akademickiego i semestralnym planem zajęć).
INFORMACJE DODATKOWE:
(1) Po immatrykulacji (w terminie do 5 października) studenci zobowiązani są zgłosić się z dowodem osobistym do
Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (ul. Kuźnicza 35) w celu:
- odbioru legitymacji studenckiej
- podpisania formularza Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach
(2) Studentów I roku obowiązuje Szkolenie w zakresie BHP (informacje zostaną podane na stronie internetowej)
(3) Studenci mogą ubezpieczyć się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (ul. Kuźnicza
35) od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).
Ubezpieczenie wykupione w Dziekanacie ma charakter dobrowolny, jednak w trakcie niektórych zajęć laboratoryjnych i
ćwiczeń terenowych studenci, którzy ubezpieczenia NNW nie wykupili są zobowiązani wykazać się posiadaniem polisy
od innego ubezpieczyciela.

