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Na terenie kampusu, w bud. „K”,  mieści 
się Akademickie Centrum Medyczne 
(ACM). Akademickie Centrum Medyczne 
realizuje świadczenia zarówno na podsta-
wie umowy z NFZ jak i komercyjnie. Do 
Państwa dyspozycji oddaliśmy m.in.:

• Centrum Rehabilitacji: Ośrodek dzien-
nej rehabilitacji dzieci, Dział Fizjotera-
pii, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kar-
diologicznej, Poradnię Rehabilitacyjną, 
Rehabilitację Ambulatoryjną,

• Centrum Opieki Specjalistycznej: ga-
binety lekarskie, w ramach których 
przyjmują lekarze różnych specjalizacji, 
gabinet zabiegowo-diagnostyczny, ga-
binet psychologa i logopedy.

Jakość świadczonych usług w ACM gwa-
rantuje specjalistyczna kadra, znakomite  
wyposażenie oraz system zarządzania ja-
kością ISO 9001-2009.

Pełna oferta dostępna jest na stronie 
www.acm.byd.pl.

Telefon: 52 567 07 82 
e-mail: acm@byd.pl

Biblioteka Główna WSG, której podlegają 
biblioteki filialne przy Wydziałach Zamiej-
scowych stanowi podstawę systemu bi-
blioteczno-informacyjnego Uczelni. Obec-
nie zbiory biblioteczne liczą około 45 tys. 
egzemplarzy. Katalog online, w którym wy-
kazano wszystkie zasoby biblioteczne, do-
stępny jest dla każdego użytkownika inter-
netu na stronie biblioteki. 

W bibliotece stworzono również dwa 
stanowiska dla osób niepełnosprawnych.  
W ramach uczelnianej platformy naucza-
nia na odległość ONTE prowadzona jest 
e-Biblioteka, która umożliwia dostęp do 
Wirtualnej Biblioteki Nauki, e-wydaw-
nictw WSG. Przy Bibliotece Głównej dzia-
ła Centrum Dokumentacji Europejskiej. 
Jest to jedyna w Bydgoszczy specjalistycz-
na biblioteka europejska. 

Telefon:  52 567 00 73 
www.biblioteka.byd.pl

 

 
Znajduje się w urokliwej zatoczce na tere-
nie kampusu. Malownicze położenie tego 
miejsca zaprasza do relaksu, zabawy oraz 
aktywnego wypoczynku. Wypożyczalnia  
w zatoce gondol jest pierwszym obiektem 
tego typu w ramach tworzonej i wspiera-
nej przez WSG sieci wypożyczalni. Zatoka 
gondol posiada przystań wraz z wypoży-
czalnią kajaków, smoczej łodzi oraz łodzi 
spacerowych. Bydgoska Wenecja przysto-
sowana jest również dla osób z ograniczo-
ną sprawnością ruchową. 

 
www.kampus.byd.pl

A Akademickie Centrum 
Medyczne B Biblioteka

B Bydgoska Wenecja
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Z myślą o wszystkich pracownikach, współ-
pracownikach oraz studentach WSG od wie-
lu lat sukcesywnie budowany jest Pakiet ro-
dzinno-dziecięcy. 

Do dyspozycji Uczelnia oddaje m.in.:

Żłobek Akademicki - profesjonalny, kame-
ralny, zapewniający wieloaspektowy rozwój 
dzieci w wieku 0,5 -2,5 lat, oferujący rów-
nież opiekę popołudniowo-weekendową.

www.zlobek.byd.pl

Przedszkole Akademickie - bezpieczne, 
nowoczesne i innowacyjne. Zapewniające 
wszechstronny rozwój dzieciom w wie-
ku 2,5 – 6 lat, oferujące również opiekę 
popołudniowo-weekendową. W ramach 
przedszkola funkcjonuje także Klub Dzie-
cięcy z pełną ofertą zajęć dodatkowych.

www.przedszkole.byd.pl

Półkolonie letnie i zimowe - ciekawa  
i niekonwencjonalna formuła zajęć w cza-
sie wakacji letnich i ferii zimowych, łączą-
ca innowacyjnie zabawę z nauką dla dzie-
ci w wieku 6-12 lat.

www.kolonie.byd.pl

Uniwersytet Rodzinny – innowacyj-
na forma zajęć dla dzieci i ich rodziców 
pozwalająca na wyposażanie rodziców  
w kompetencje wychowawczo-rodziciel-
skie z jednej strony oraz na kreatywne 

stymulowanie rozwoju dziecka poprzez 
jego uczestnictwo w specjalnych zaję-
ciach rozwijających jego pasje i zaintere-
sowania z drugiej strony.

www.rodzinka.byd.pl 

Uniwersytet Dziecięcy – coraz bardziej 
popularna w Polsce formuła włączania 
dzieci od najmłodszych lat w struktu-
ry uczelni wyższej, poprzez ich aktywne 
uczestnictwo w specjalnych i dedykowa-
nych zajęciach wykładowych, warsztato-
wych i laboratoryjnych podczas których 
interaktywnie mogą one odkrywać tajem-
nice otaczającego ich świata.

www.dzieci.byd.pl 

Dziekanat mieści się na parterze budynku 
G. Jest to jednostka, która w głównej mie-
rze zajmuje się obsługą studentów. Służy 
również pomocą, udzielając informacji na 
temat wpisów warunkowych, możliwości 
przyspieszenia i przedłużenia sesji, skre-
ślenia studenta z listy studentów, infor-
macji dotyczących Indywidualnej Organi-
zacji Studiów. 
Informacje dotyczące liczebności grup 
ćwiczeniowych, terminów sesji zalicze-
niowych i poprawkowych sesji zaliczenio-
wych uzyskuje się w Instytucie/Katedrze.

Telefon: 52 567 00 45 
e-mail: dziekanat@byd.pl

D Dzieci

D Dziekanat



4 UCZELNIANE ABC WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Są osoby, które bez pomocy finansowej 
nie mogą podjąć nauki z powodu różnych 
sytuacji życiowych, ukończyć rozpoczę-
tych studiów. Fundacja Gaudeamus przy 
Wyższej Szkole Gospodarki pozyskuje 
środki finansowe i zasoby materialne, 
które przeznacza na kształcenie i rozwój 
uzdolnionych osób. Dzięki społecznej 
odpowiedzialności wielu ludzi fundacja 
może wspierać różne grupy środowiska 
akademickiego, w tym osoby niepełno-
sprawne, które coraz liczniej powierzają 
WSG swoją edukację. 
Serdecznie zapraszamy do włączenia się 
w akcję wspierania Fundacji.

www.gaudeamus.byd.pl

 

Każdy pracownik WSG (bez względu na 
formę współpracy) otrzymuje Elektro-
niczną Kartę Pracownika. Identyfikator 
jest do odbioru w Dziale Personalnym. 
Służy do potwierdzania obecności na te-
renie Uczelni poprzez elektroniczny sys-
tem PERSO. Dodatkowo jest identyfikato-
rem uprawniającym do odbioru kluczy do 
pomieszczeń dydaktycznych oraz sprzętu 
audiowizualnego i multimedialnego. Kar-
ta ta umożliwia także wjazd i wyjazd z par-
kingów WSG.

Budynek A

• Aula: A2
• Sale: A1, A5, A6, A7, A8, A11, A12
• Pracownia komputerowa: A-P4
• Symulator Jazdy – A10 (mobilny?)
• Wydział Studiów Stosowanych
 o  Sekcja Organizacji Studiów  

   i Rozliczeń Dydaktycznych
• Instytut Ekonomii i zarządzania
• Katedra Gospodarki Turystycznej
• Przedszkole Akademicki
• Żłobek Akademicki
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
• Mensa Akademicka

Budynek B

• Aula: B1
• Sala dydaktyczna: B3
• Pracownia fizyczna: B7
• Pracownie komputerowe: B-P6, B-P7, 

F Fundacja

I Identyfikator

I Infrastruktura

A

B
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B-P8, B-P10, B-P11
• Laboratorium Maszyn Elektrycznych: 

B-04
• Instytut Budownictwa i Projektowania 

Inżynierskiego
• Instytut Informatyki i Mechatroniki
• Dział Informatyzacji
 o  Sekcja Obsługi Informatycznej
 o  Sekcja Aplikacji Sieciowych
 o  Sekcja Bezpieczeństwa i Rozwoju  

  Systemów Informatycznych
 o  Sekcja Sieci Komputerowych  

  i Systemów Informatycznych
• Biblioteka Głowna/ Czytelnia
• Centrum Dokumentacji Europejskiej

Budynek C

• Pracowanie komputerowe: C-P1, C-P2, 
C-P5

• Biuro Obsługi Zarządu Uczelni - Rektorat
• Dział Nauki
 o  Wydawnictwo Uczelniane
 o  Biuro Obsługi Badań Naukowych
• Dział Centrum Kształcenia Podyplomo-

wego I Szkoleń
 o  Studium Podyplomowe
 o  Centrum Szkoleń i Certyfikacji
 o  Sekcja Projektów Szkoleniowych /  

  MCKPIS
 o  Biuro Szkoły Biznesu MBA
• Kreator Innowacyjności
 o  Centrum Przedsiębiorczości  

  Akademickiej 

 o  Centrum Współpracy Nauki  
   z Biznesem - Inlab

 o  Idea Lab 
 o  Pracownia Analiz Społecznych  

   i Rynkowych
 o  Centrum Współpracy Regionalnej
 o  Kujawsko-Pomorski Inicjator  

   Społeczny
• Dział Spraw Międzynarodowych
 o  Centrum Partnerstwo Wschodnie
 o  Instytut Europejski
• Centrum Europejskie Im. R. Schumana
 o  Punkt Informacji Europejskiej  

   Europe Direct 
 o  Regionalny Punkt Eurodesku 
 o  Regionalny Ośrodek Debaty  

 ̀   Międzynarodowej 
• Konsulat Honorowy Ukrainy 
• Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej 
• Dział Marketingu i Informacji
• Biuro Marketingu
• Biuro Rekrutacji
• Biuro Rekrutacji Międzynarodowej
• Kwestura
 o  Sekcja Księgowości 
 o  Sekcja Rozliczeń Projektów
• Dział Personalny
 

Budynek E

• Sale dydaktyczne: E1, E2, E3
• Pracownia komputerowa 

dla os. niepełnosprawnych: E-P13
• Akademicka Przestrzeń Biznesowa

C

E
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Budynek G
• Aule: G2, G3
• Sale dydaktyczne: G6, G7, G8, G9, G10, 

G11, G12, G13
• Pracownia komputerowa: G-P12 (GIS)
• Laboratoria gastronomiczne: G-L4, 

G-L5
• Dział Spraw Studenckich 

o Biuro Obsługi Studenta 
o Biuro Obsługi Finansowej  

i Stypendiów 
o Biuro Aktywizacji Studentów  

/ Biuro Osób Niepełnosprawnych
o Rzecznik Praw Studenckich
o Rzecznik Dyscyplinarny  

ds. studentów
• Dział Kształcenia

o Sekcja Metodyki i Technologii  
Edukacyjnych - ONTE

o Sekcja Akredytacji i Jakości  
Kształcenia

o Pracownia Kształcenia Praktycznego
• Dział Projektów

o Sekcja Projektów Międzynarodowych

 
Budynek H 

• Sale dydaktyczne: H1, H3, H4, H5, H6, H8
• Pracownia komputerowa: H-P3
• Studium Praktycznej Nauki Języków

• Szkoła Języków Obcych 
• Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Samorząd Studencki

Budynek K 
• Aule: K1, K2, 
• Sale dydaktyczne: K01, K010, K4, K5, 

K6, K7, K8
• Instytut Zdrowia
• Instytut Medycyny?
• Katedra Pielęgniarstwa?
• Katedra Sportu i Kultury Fizycznej
• Akademickie Centrum Medyczne
• Centrum Projektów Edukacyjnych
 o  Uniwersytet Dziecięcy 
 o  Niepubliczna Placówka  

   Doskonalenia Nauczycieli 
 o  Niepubliczny Dom Kultury
 o  Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Studio Grafiki
• Punkt Ksero
• Recepcja/szatnia
• Akademickie Pokoje Gościnne

Budynek L
• Akademicka Przestrzeń Kulturalna

• Sala widowiskowa 
• Studio Nagrań

G H

K



7UCZELNIANE ABC WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

• Galeria nad Brdą 
• Galeria Debiut
• Muzeum Fotografii

•  Katedra Przemysłów Kreatywnych

Budynek M
• Klub Uczelniany AZS
• Hala Sportowo Widowiskowa
• Centrum Fitness i Dietetyki REWITAL

Na terenie kampusu działa ogólnodo-
stępny internet bezprzewodowy o na-
zwie „WSG”. Umożliwia ona wszystkim 
pracownikom i studentom korzystanie z 
zasobów internetowych. Aby uzyskać po-
łączenie, należy wskazać sieć „WSG” na 
swoim urządzeniu, a następnie otworzyć 
dowolną przeglądarkę i zalogować się 
do internetu. Strona logowania zostanie 
wyświetlona automatycznie przed otwar-
ciem jakiejkolwiek innej strony interneto-
wej. Login i hasło są takie same, jak pod-
czas logowania do systemu iSAPS.

iSAPS (Wirtualny Dziekanat) jest syste-
mem informatycznym przeznaczonym dla 
studentów oraz pracowników WSG. Aby 
skorzystać z serwisu, należy wprowadzić 
indywidualny login i hasło (do odbioru 
w Dziale Personalnym). 

W iSAPS prowadzący zajęcia tworzą pro-
tokoły ocen, które są automatycznie prze-
noszone do elektronicznych kart okre-
sowych osiągnięć studentów. iSAPS jest 
również narzędziem do kontaktu ze stu-
dentami, np. w przypadku konieczności 
odwołania zajęć dydaktycznych. Ponadto 
są tam dostępne aktualne akty prawne 
(uchwały, zarządzenia, instrukcje) oraz ka-
lendarz wydarzeń w WSG. 

www.isaps.pl

Jednostki Naukowo Dydaktyczne 
Wydziału Studiów Stosowanych 

INSTYTUT EKONOMII  
I ZARZĄDZANIA
Budynek A – I piętro, pok. A06 
tel. 52 567 00 33

www.przedsiebiorczosc.byd.pl

KATEDRA GOSPODARKI  
TURYSTYCZNEJ
Budynek A – I piętro, pok. A02 
tel. 52 567 00 83

www.turystyka.byd.pl

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
Budynek K – III piętro, pok. 329 
tel. 52 567 07 80

www.spoleczne.byd.pl 

I Internet

I ISAPS

J Jednostki

Budynek K 
• Aule: K1, K2, 
• Sale dydaktyczne: K01, K010, K4, K5, 

K6, K7, K8
• Instytut Zdrowia
• Instytut Medycyny?
• Katedra Pielęgniarstwa?
• Katedra Sportu i Kultury Fizycznej
• Akademickie Centrum Medyczne
• Centrum Projektów Edukacyjnych
 o  Uniwersytet Dziecięcy 
 o  Niepubliczna Placówka  

   Doskonalenia Nauczycieli 
 o  Niepubliczny Dom Kultury
 o  Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Studio Grafiki
• Punkt Ksero
• Recepcja/szatnia
• Akademickie Pokoje Gościnne

Budynek L
• Akademicka Przestrzeń Kulturalna

• Sala widowiskowa 
• Studio Nagrań

L

M
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KATEDRA PRZEMYSŁÓW  
KREATYWNYCH 
Budynek L – I piętro, pok. L02 
tel. 52 567 00 57 lub 52 567 00 79

www.kpk.byd.pl

KATEDRA LINGWISTYKI  
STOSOWANEJ 
Budynek H – parter, pok. H03 
tel. 52 567 07 18

www.filologia.byd.pl

INSTYTUT ZDROWIA  
I KULTURY FIZYCZNEJ
Budynek K – III piętro, pok. K322 
tel. 52 567 07 01

www.zdrowie.byd.pl

INSTYTUT BUDOWNICTWA  
I PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
Budynek B 
tel. 52 567 00 20 wew. 21

www.budownictwo.byd.pl

INSTYTUT INFORMATYKI 
I MECHATRONIKI
Budynek B – I piętro, pok. B02 
tel. 52 567 07 26

www.technologie.byd.pl

W Uczelni przyjęto, iż adres e-mail każde-
go pracownika ma następującą składnię: 
imię.nazwisko@byd.pl. Hasło do skrzyn-
ki e-mail jest do odbioru w Dziale Perso-
nalnym.

Dodatkowe formy komunikacji pomię-
dzy pracownikami i studentami WSG 
umożliwiają system iSAPS (tzw. Wirtual-
ny Dziekanat) oraz platforma edukacyj-
na ONTE (Sekcja Metodyki i Technologii 
Edukacyjnych). 

Koordynator Biura Instytutu/Katedry 
jest osobą pierwszego kontaktu, poma-
gającą rozwiązywać problemy  nauczycieli 
akademickich, przypisanych do struktury 
danego Instytutu/Katedry, oraz problemy 
studentów studiujących na kierunkach/ 
obszarach koordynowanych przez Insty-
tut/Katedrę. Koordynator Biura Instytutu/
Katedry jest zobowiązany do:
• prowadzenia ewidencji odwołanych 

i odpracowanych zajęć;
• prowadzenia dokumentacji dotyczą-

cej planów i programów studiów dla 
obszarów studiów;

• zbierania i przekazywania Kierowniko-
wi ds. Organizacji Studiów i Rozliczeń 
Dydaktycznych dyspozycyjności pra-
cowników, przed układaniem rozkła-
dów zajęć, w danym semestrze;

• koordynowania realizacji procesu dy-
plomowania;

• zbierania protokołów egzaminacyj-
nych;

• informowania o przydzielonych do re-
alizacji zajęciach dydaktycznych w da-
nym semestrze;

• informowania o rozkładzie zajęć na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych;

• informowania o cotygodniowych 
zmianach w planie.

Koordynator Obsługi Dydaktycznej to oso-
ba dbająca o jakość obsługi dydaktyki i jej 
realizację zgodnie z zaplanowanym rozkła-
dem zajęć. Niezgodności w tym zakresie 
można zgłaszać Koordynatorowi bezpo-

K Komunikacja

K Koordynator

K Koordynator Obsługi 
Dydaktycznej
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średnio lub poprzez pracowników Kance-
larii WSG w budynku K (w dni zjazdów dla 
studentów studiów trybu niestacjonarnego).

Telefon: 510 035 088
e-mail: kod@byd.pl

Dział Kształcenia mieści się na I piętrze 
w budynku G. Jest jednostką WSG wery-
fikującą funkcjonowanie Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
Określa procedury opracowania i zatwier-
dzania: efektów kształcenia, programów 
studiów, macierzy efektów, planów stu-
diów i kart okresowych osiągnięć studen-
ta. Ponadto współpracuje z jednostkami 
naukowo-dydaktycznymi przy opracowy-
waniu oferty dydaktycznej (krajowej i za-
granicznej) i sprawuje nadzór merytorycz-
ny nad rekrutacją kandydatów na studia. 
Jednostka jest też organizatorem cyklu 
seminariów w ramach Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Telefon: 52 567 00 51 
e-mail: dzial.ksztalcenia@byd.pl

Akademicka Przestrzeń Kulturalna (APK)
w odrestaurowanym budynku XIX-wiecznej 
wozowni mieści: Muzeum Fotografii, Cen-
trum Kultury Medialnej, Galerię „Nad 
Brdą", Galerię „Debiut”, salę widowiskową, 
Biblioteczkę APK – „BookSpace” oraz Studio 
Nagrań. Wizytówką APK jest interdyscypli-
narność i różnorodność działań kultural-
nych, animacyjnych i edukacyjnych. Odby-
wają się tutaj koncerty, spektakle, wystawy, 
benefisy i spotkania z ludźmi kultury, deba-
ty społeczne oraz seminaria naukowe. Prze-

strzeń ożywiają cykliczne wydarzenia kultu-
ralne oraz unikatowe projekty artystyczne, 
z udziałem zarówno uznanych twórców, jak 
i amatorów oraz studentów, we wszystkich 
obszarach kultury.

Telefon: 52 567 00 57 
e-mail: apk@byd.pl

Procedura wypożyczania 
Pracownik uczelni może wypożyczyć sprzęt 
audiowizualny i multimedialny na potrze-
by przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, 
na prelekcję, pokaz lub w celu usprawnie-
nia działań promujących ofertę uczelni. 
Asortyment wypożyczanego sprzętu obej-
muje m.in.: komputery przenośne, gło-
śniki, CD, projektory multimedialne oraz 
drobne akcesoria komputerowe. Pracow-
nik, aby wypożyczyć sprzęt, jest zobowią-
zany do złożenia zamówienia – rezerwacji, 
na 7 dni przed terminem wypożyczenia, na 
adres soi@byd.pl. Po potwierdzeniu rezer-
wacji ze strony Sekcji Obsługi Informatycz-
nej (SOI) pracownik pobiera samodzielnie 
sprzęt z Recepcji w budynku K. 
W przypadku awarii sprzętu w sali dydak-
tycznej, sprzętu komputerowego, dru-
kującego, multimedialnego (projektory, 
ekrany, tablice interaktywne), również 
w weekendy, osoba prowadząca zajęcia 

K Kształcenie

K Kultura

M Multimedialny  
i audiowizualny sprzęt
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może skontaktować się z pracownikiem 
SOI mailowo (soi@byd.pl) lub telefonicz-
nie (508 781 300).

Na terenie kampusu, w budynku A, funk-
cjonuje Mensa Akademicka przygotowu-
jąca dania obiadowe, śniadaniowe oraz 
desery, przekąski zimne i ciepłe. Bar jest 
punktem Restauracji „CO”. 

Telefon: 605-606-916 
www.mensa.byd.pl

Kolegium Badań Stosowanych (KBS) jest 
podstawową jednostką organizacyjną WSG, 
zajmującą się działalnością naukową. Ob-
sługę administracyjną zapewnia Rada Wy-
konawcza KBS, która przejęła zadania Dzia-
łu Nauki. Zespół KBS służy pracownikom  
i współpracownikom uczelni informacją  
i pomocą w zakresie rozwoju naukowego 
- grantów, konferencji, publikacji, itp., pa-
rametryzacji dorobku naukowego oraz po-
zyskiwania środków na projekty naukowo-
-badawcze. 
Biuro KBS mieści się na I piętrze bud. C,  
w pokoju C-18. 

Telefon: 52 567 00 58 
e-mail: kbs@byd.pl 

www.kbs.byd.pl  

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do:
1. przekazania Koordynatorowi Biura 

właściwego Instytutu/Katedry:

•  aktualnego biogramu wraz ze zdję-
ciem (przed rozpoczęciem zajęć),

•  terminów dyżurów dydaktycznych 
(w ciągu tygodnia od rozpoczęcia za-
jęć w danym semestrze),

•  programów przedmiotu do prowa-
dzonych zajęć (w ciągu jednego mie-
siąca od ich rozpoczęcia),

2. potwierdzenia przyjęcia do realizacji:
•  Indywidualnej Karty Obciążeń Dy-

daktycznych  (IKOD),
•  Indywidualnej Karty Aktywności Or-

ganizacyjnej (IKAO),
3. terminowego wprowadzenia ocen do 

elektronicznego protokołu w syste-
mie iSAPS (ze względu na opłaty na-
liczane studentom), tj. nie później niż 
7 dni od przeprowadzenia zaliczenia/
egzaminu;

4. wysłania wiadomości na adres e-ma-
il zajecia@byd.pl i powiadomienia 
studentów przez ISAPS, w przypadku 
zaistnienia konieczności odwołania/
przełożenia zajęć;

5. wypełnienia, a następnie uzupełnia-
nia (na koniec każdego semestru) an-
kiety pracowniczej w iSAPS dotyczącej 
działalności naukowo-dydaktycznej 
i organizacyjnej;

6. korzystania z maila służbowego (zob. 
Komunikacja).

Cały teren kampusu jest chroniony przez 
firmę zewnętrzną. W sytuacjach zagro-
żonego poczucia bezpieczeństwa można 
skontaktować się z pracownikiem ochro-
ny lub koordynatorem Instytutu/Katedry. 
Ponadto każdy budynek WSG jest moni-
torowany. Telefon: 512 059 637, numer 
wewnętrzny w biurach tel. 222, z telefo-

M Mensa Akademicka

N Nauka

O Obowiązki

O Ochrona
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nów alarmowych zainstalowanych w bu-
dynkach C, L, M (hala sportowa) nr tel. 
222 – łączenie z ochroną po podniesieniu 
słuchawki aparatu.

W przypadku konieczności odwołania/
przeniesienia zajęć, nauczyciel akademic-
ki zobowiązany jest do powiadomienia 
o tym fakcie Kierownika ds. Organizacji 
Studiów i Rozliczeń Dydaktycznych oraz 
koordynatora biura właściwego Instytu-
tu/Katedry poprzez wiadomość na adres 
e-mail zajecia@byd.pl. Dodatkowo przez 
wysłanie wiadomości z iSAPS należy po-
wiadomić studentów. Termin odrobienia 
zajęć powinien być ustalony najpóźniej na 
kolejnych zajęciach ze studentami i należy 
go przekazać w wiadomości wysłanej na 
adres zajecia@byd.pl

Terminy odwołania i odrobienia zajęć będą 
odnotowane przez koordynatora w ogól-
nouczelnianym formularzu, który musi być 
podpisany przez nauczyciela akademickiego.

ONTE jest jednostką, która ma na celu 
rozwój i propagowanie nowych form na-
uczania wspieranych technologiami infor-
macyjnymi zarówno w Uczelni, jak i poza 
nią. Pracownicy ONTE mają możliwość 
implementowania do tradycyjnego pro-
cesu kształcenia metod i narzędzi, które 
wymuszają konieczność nowego spojrze-
nia na proces edukacyjny i wykorzystania 
wielu niekonwencjonalnych pomysłów. 
Ośrodek jest odpowiedzialny za platfor-
mę edukacyjną ONTE. 

Jest to miejsce, gdzie każdy student WSG 
może bezpłatnie korzystać z materiałów 
i pomocy dydaktycznych do wykładów, 
ćwiczeń oraz gdzie każdy nauczyciel aka-
demicki może publikować swoje mate-
riały dydaktyczne, sprawdzać wiedzę 
studentów oraz prowadzić dyskusje na 
forach i czatach. 

Telefon: 52 567 00 51, 52 567 07 54 
e-mail: onte@byd.pl 

Uczelnia dysponuje dwoma parkingami 
dla samochodów pracowników i studen-
tów. Wjazdy na parkingi są usytuowane 
przy ul. Garbary i ul. Królowej Jadwigi. 
Parkingi stanowią zamkniętą część kam-
pusu. Wjazd na parkingi umożliwia Elek-
troniczna Karta Pracownika. Aby bezpłat-
nie korzystać z miejsca parkingowego, 
niezbędne jest posiadanie zamontowanej 
na pojeździe pracownika ramki WSG. 

Ramki są do pobrania w Dziale Admini-
stracji WSG w godzinach urzędowania 
– budynek K. Pomocy w zamontowaniu 
ramki może udzielić wyznaczony pra-
cownik Działu Administracji. W sytuacji 
niezainteresowania taką formą koniecz-
na jest opłata za parking, którą moż-
na uiścić w biurze Działu Administracji 
w budynku K.

Punkty PERSO służą do elektronicznego 
potwierdzenia pobytu na terenie Uczelni 
przez wszystkich pracowników uprawnio-
nych do posiadania Elektronicznej Karty 
Pracownika (bez względu na formę współ-
pracy). Pracownik WSG zobowiązany jest 

O Odwoływanie zajęć

O Ośrodek Nowych 
Technologii Edukacyjnych

P Parking WSG

P PERSO
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do elektronicznego ewidencjonowania 
pobytu na terenie WSG poprzez każdo-
razowe zarejestrowanie wejścia/wjazdu 
na teren WSG oraz odpowiednio każdo-
razowe zarejestrowanie wyjścia/wyjazdu  
z terenu WSG w dowolnym Punkcie PER-
SO przy użyciu imiennej Elektronicznej 
Karty Pracownika.

Dział Personalny odpowiada za reali-
zację polityki personalnej Uczelni, któ-
rej nadrzędnym celem jest utrzymanie 
wysokich standardów zarządzania po-
przez wdrażanie systemów motywa-
cyjnych w zakresie wartościowania  
i oceny pracy oraz systemu rozwoju zawo-
dowego i naukowego pracowników.

Do obowiązków operacyjnych działu, 
należy przestrzeganie procedur prawno-
-formalnych związanych z zatrudnieniem, 
a w szczególności prowadzenie pełnej 
dokumentacji dotyczącej stosunku pracy, 
umów cywilnoprawnych oraz umów sta-
żowych. 

W Dziale Personalnym nowy pracownik 
składa dokumenty związane z rozpoczę-
ciem zatrudnienia (kwestionariusze, ko-
pie świadectw pracy i dyplomów, cv wraz 

z dorobkiem naukowym), odbiera Elek-
troniczną Kartę Pracownika WSG, adres 
konta e-mail oraz login i hasło do systemu 
iSAPS. Pracownicy działu odpowiedzialni 
są również za przyjmowanie i ewidencjo-
nowanie dokumentów usprawiedliwia-
jących nieobecności w pracy (zwolnienia 
lekarskie, wnioski urlopowe), a także za 
przygotowanie zaświadczeń dotyczących 
zatrudnienia. Na stronie internetowej 
działu (www.praca.wsg.byd.pl) można 
zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, 
pobrać najważniejsze dokumenty, poznać 
bliżej pracowników działu i zakres ich 
kompetencji. 

Co ważne, znajdują się tutaj istotne infor-
macje na temat obowiązującego Pakietu 
Pracownika WSG, w skład którego wcho-
dzą: pakiet edukacyjny, pakiet medyczny 
oraz pakiet rodzinny. 

Telefon: 52 567 07 12 
e-mail: kadry@byd.pl 

Recepcja w budynku K to główny punkt 
informacyjny w WSG. Można dowiedzieć 
się w nim, gdzie rozmieszczone są po-
szczególne jednostki w Uczelni, a także 
zapoznać się z rozmieszczeniem sal dy-
daktycznych i pracowni komputerowych 
na terenie kampusu. Można też zgłosić 
wszelkie usterki. 

Ponadto pracownicy Recepcji wypoży-
czają sprzęt multimedialny, zajmują się 
odbieraniem, wysyłaniem i selekcją ko-
respondencji pocztowej, a także wydają 
klucze do pomieszczeń służbowych i sal 
dydaktycznych. Udziela także informacji 
związanych z Akademickim Centrum Me-
dycznym oraz pokojami gościnnymi.

P Personalny

R Recepcja w K
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W Recepcji obowiązuje zasada, iż pracow-
nik pobierający klucze okazuje Elektronicz-
ną Kartę Pracownika (identyfikator).

Telefon: 52 567 07 32

W WSG dbamy o aktywność i energię.  
W Centrum Fitness i Dietetyki REWITAL 
czekają:
• innowacyjny, bezobsługowy klub fit-

ness,
• w pełni wyposażona SIŁOWNIA, a w niej 

strefy: cardio, wolnych ciężarów i trenin-
gu funkcjonalnego,

• kapsuły Vacu Active w cenie karnetu,
• dietetyk, który oceni dotychczasowy 

sposób żywienia i na tej podstawie 
ustali INDYWIDUALNY PLAN DIETETYCZ-
NY i wskaże TRENERA PERSONALNEGO.

Pełna oferta dostępna jest na stronie 
www.rewital.byd.pl.

Telefon: 52 567 07 91 
e-mail: rewital@byd.pl

Rezerwacja sal dydaktycznych na zalicze-
nia odbywa się drogą elektroniczną. Nale-
ży wysłać e-mail na adres sale@byd.pl co 
najmniej dwa dni przed planowanym zali-
czeniem. Potwierdzenie rezerwacji nastę-
puje w ciągu dwóch dni.

SZKOŁA  BIZNESU  MBA to starannie wyse-
lekcjonowana oferta edukacyjna dla me-
nedżerów, oparta na interaktywnych for-
mach nauczania oraz na innowacyjnych 
formach praktycznych. Studia Executive 
MBA w WSG to program, którego celem 
jest wykształcenie u słuchaczy umiejętno-
ści krytycznego myślenia, analizy potrzeb 
i zmian w otoczeniu biznesu. W naszym 
programie znajdują się studia Executive 
MBA, studia podyplomowe dla menedże-
rów, kursy i szkolenia dla kadry zarządza-
jącej oraz studium doktorskie, które po-
zwala na łączenie praktyki zawodowej ze 
stopniem naukowym. 

Telefon: 52 567 00 14 
www.mba.byd.pl

Najczęściej używane skróty:
ACM – Akademickie Centrum Medyczne
APK – Akademicka Przestrzeń Kulturalna 
BOZU – Dział Obsługi Zarządu – Rektorat
DJR – Dydaktyczna Jednostka  

Rozliczeniowa
FOS – Finansowa Obsługa Studentów

R Rewital

S Sale dydaktyczne

S Szkoła Biznesu MBA

S Skróty
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IKAO – Indywidualna Karta Aktywności 
Organizacyjnej

IKOD – Indywidualna Karta Obciążeń Dy-
daktycznych

inLAB – innowacyjne laboratorium współ-
pracy nauki i biznesu

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów
iSAPS – System Informatyczny, tzw. Wir-

tualny Dziekanat 
IŚS – Indywidualna Ścieżka Studiowania
JND – Jednostka Naukowo-Dydaktyczna
KBS – Kolegium Badań Stosowanych,  

jednostka o zadaniach naukowo-ba-
dawczych

MUD – Miejsce świadczenia usług dydak-
tycznych

ONTE – Ośrodek Nowych Technologii 
Edukacyjnych 

SOI – Sekcja Obsługi Informatycznej
WSS – Wydział Studiów Stosowanych

www.wsg.byd.pl  
strona główna Uczelni
www.wss.byd.pl  
strona Wydziału Studiów Stosowanych 
z linkami do stron instytutowych
www.biblioteka.wsg.byd.pl  
strona Biblioteki Głównej WSG
www.isaps.pl  
Wirtualny Dziekanat
www.onte.wsg.byd.pl  
strona Ośrodka Nowych Technologii 
Edukacyjnych
www.student.wsg.byd.pl  
Dziekanat oraz Finansowa Obsługa Studenta
www.kbs.byd.pl  
Kolegium Badań Stosowanych

www.kultura.byd.pl  
Wortal Kultura
www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl   
strona Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
www.cwz.wsg.byd.pl  
Dział Spraw Międzynarodowych
www.praca.wsg.byd.pl  
Dział Personalny
www.media.byd.pl  
na stronie znajduje się logotyp oraz  
System Identyfikacji Wizualnej WSG
www.gazeton.byd.pl  
internetowe wydania publikacji WSG
www.oferta.byd.pl  
oferta edukacyjna
www.kompetencje.byd.pl  
oferta Centrum Kształcenia  
Podyplomowego i Szkoleń
www.bpe.wsg.byd.pl  
Dział Projektów
www.u3w.byd.pl  
Uniwersytet Trzeciego Wieku
www.przedszkole.wsg.byd.pl  
Przedszkole Akademickie WSG
www.strefazdrowia.byd.pl  
informacje dotyczące usług medycznych  
i prozdrowotnych
www.poczta.byd.pl  
panel logowania oraz opisy ustawień 
poczty służbowej

Jednostka koordynująca kształcenie  
na kierunkach i obszarach studiów ofero-
wanych przez Uczelnię. Wydział Studiów 
Stosowanych powstał z połączenia  
trzech wydziałów WSG w Bydgoszczy: Wy-
działu Społeczno-Ekonomicznego, Wy-
działu Technologicznego oraz Wydziału 

W Ważniejsze strony

W Wydział Studiów 
Stosowanych
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Zdrowia i Turystyki. Biuro Wydziału mieści 
się na I piętrze budynku A, w pok. A3. 

Telefon: 52 567 07 70 
e-mail: wss@byd.pl 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
I NAUK SPOŁECZNYCH  
W INOWROCŁAWIU
nr tel. 52 567 00 90
www.wsg.inowroclaw.pl

WYDZIAŁ TECHNICZNY W TORUNIU
nr tel. 56 69 69 444
www.wsg.torun.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI  
I TECHNIKI W PILE
nr tel. 67 211 76 26/27
www.wsg.pila.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
I INŻYNIERII W MALBORKU
nr tel. 55 272-56-27
www.wsg.malbork.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI 
TURYSTYCZNEJ W EŁKU
nr tel. 87 621-76-11
www.wsg.elk.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SŁUPSKU
nr tel. 59 841 71 08
www.wsg.slupsk.pl

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH
W CHOJNICACH
nr tel. 52 334 44 77
www.chojnice.byd.pl

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH
W DZIAŁDOWIE
nr tel. 23 697 06 90 
www.dzialdowo.byd.pl

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACYJNY  
W ZGORZELCU 
nr tel. 609-528-727 
www.wsg.zgorzelec.pl

Dział Spraw Międzynarodowych miesz-
czący się w budynku C, jest jednostką, 
która nawiązuje  kontakty z uczelniami 
i organizacjami zagranicznymi. Zajmuje 
się organizacją wyjazdów pracowników 
oraz wymianą studentów, m.in. w ra-
mach programu Erasmus+. Jednostka 
koordynuje realizację programu „Visiting 
Professor” oraz programu opieki nad 
studentami z zagranicy „Study Buddy". 
Ponadto pracownicy tego działu zajmują 
się pozyskiwaniem środków z programów 
europejskich na cele związane z umiędzy-
narodowieniem. 

Telefon: 52 567 00 78 
e-mail: dsm@byd.pl 

Od wielu lat aktywnie współpracujemy  
z naszymi zagranicznymi partnerami two-
rząc innowacyjne struktury, dzięki którym 
jakość oferowanych przez nas produktów 
edukacyjnych utrzymuje się na najwyż-
szym europejskim poziomie. Instytut Eu-
ropejski im. Mikołaja Kopernika to kolej-
na nowatorska inicjatywa, rozszerzająca 
horyzonty europejskiej współpracy nie 
tylko tej akademickiej, lecz także gospo-
darczej, kulturowej i społecznej.

www.ei.byd.pl

W Wydziały Zamiejscowe

Z Zagranica




