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

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

Dziekanat mieści się na parterze budyn-
ku G (pok. G25). Jest to jednostka, która 
w głównej mierze zajmuje się obsługą 
studentów. Służy również pomocą wykła-
dowcom WSG, udzielając informacji na 
temat liczebności grup ćwiczeniowych, 
terminów sesji zaliczeniowych i popraw-
kowych sesji zaliczeniowych, wpisów 
warunkowych, możliwości przyspieszenia 
i przedłużenia sesji, skreślenia studenta 
z listy studentów, informacji dotyczących 
Indywidualnej Organizacji Studiów. 

Ponadto w tej jednostce promotorzy oraz 
recenzenci w czasie egzaminów dyplomo-
wych odbierają druki ocen i recenzji prac 
licencjackich/ inżynierskich/ magister-
skich wraz z egzemplarzami prac. 

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

Elektroniczna Karta Pracownika 

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.

Wirtualny Dziekanat

iSAPS jest systemem informatycznym 
przeznaczonym dla studentów oraz pra-
cowników WSG. Aby skorzystać z serwisu, 
należy wprowadzić indywidualny login 
i hasło (do odbioru w Dziale Personal-
nym). W iSAPS prowadzący zajęcia two-
rzą protokoły ocen, które są automatycz-
nie przenoszone do elektronicznych kart 
okresowych osiągnięć studentów. iSAPS 
jest również narzędziem do kontaktu ze 
studentami, np. w przypadku koniecz-
ności odwołania zajęć dydaktycznych. 
Ponadto są tam dostępne aktualne akty 
prawne (uchwały, zarządzenia, instrukcje) 
oraz kalendarz wydarzeń w WSG. 

Budynek A

• Aula: A2
• Sale: A1, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12

A Akademicka Mensa

D Dziekanat

I Identyfikator

I ISAPS

I Infrastruktura
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• Pracownia komputerowa: A-P4
• Symulator Jazdy - A10
• Wydział Studiów Stosowanych
• Przedszkole Akademickie
• Mensa Akademicka

Budynek B

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

B-P8, B-P9, B-P10, B-P11
• Laboratorium Maszyn Elektrycznych: B-04
• Serwis Obsługi Informatycznej (SOI)
• Biblioteka Główna / Czytelnia

Budynek C

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

• Biuro Obsługi Zarządu Uczelni  
- Rektorat

• Dział Administracji 
• Dział Personalny
• Kwestura

• Dział Marketingu i Informacji 
• Biuro Promocji 
• Biuro Rekrutacji i Informacji
• Biuro Rekrutacji Międzynarodowej

• Dział Spraw Międzynarodowych
• Kreator Innowacyjności
• Wydawnictwo Uczelniane
• Kancelaria / Szatnia

 
Budynek E

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

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

• Akademickie Inkubatory  
Przedsiębiorczości

• Biuro Edukacyjnego Centrum Jakości

Budynek F

• Aule: F1, F2
• Sale dydaktyczne F3, F4, F5, F8
• Pracownie F10, U1
• Punkt Ksero
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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
• Strefa Obsługi Studenta 

• Dziekanat    
• Biuro Stypendialne
• Biuro Osób Niepełnosprawnych 
• Finansowa Obsługa Studentów
• Centrum Przedsiębiorczości  

Studenckiej
• Biuro Karier
• Biuro Kształcenia Praktycznego 

 
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 J

• Sale dydaktyczne: J1
• Laboratoria budownictwa: 

 J-021, J-024
• Sala barmańska: J-026
• Punkt Informacyjny Komisji 

Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz
• Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej (RODM)
• Akademik WSG

Budynek K 

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

K6, K7, K8
• Centrum Projektów Edukacyjnych
• Uniwersytet Trzeciego Wieku (U3W)
• Akademickie Centrum Medyczne
• Kancelaria / Szatnia
• Pokoje gościnne
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Budynek L

• Akademicka Przestrzeń Kulturalna
• Sala widowiskowa •   Studio Nagrań
• Galeria nad Brdą •   Galeria Debiut
• Muzeum Fotografii

Budynek M

• Klub Uczelniany AZS
• Hala Sportowo Widowiskowa
• Rzecznik Praw Studenta
• Centrum Fitness i Odnowy Biologicznej 

Rewital

Budynek W - Willa

• Centrum Kształcenia Podyplomowego  
i Szkoleń

• Dział Kształcenia
• Ośrodek Nowych Technologii 
 Edukacyjnych (ONTE)

Jednostki Naukowo Dydaktyczne 
Wydziału Studiów Stosowanych 

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

www.ie.wsg.byd.pl

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

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
Budynek K – III piętro, pok. 329 
tel. 52 567 00 32

www.nor.wsg.byd.pl 

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA 
Budynek L – I piętro, pok. L02 
tel. 52 567 00 57 lub 52 567 00 79

www.ikf.wsg.byd.pl

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

www.kls.wsg.byd.pl

INSTYTUT ZDROWIA I KULTURY FIZYCZNEJ
Budynek M – II piętro, pok. M02 
tel. 52 567 07 01

www.kzkfiz.wsg.byd.pl

INSTYTUT ARCHITEKTURY, 
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ
Budynek F – II piętro, pok. F02 
tel. 52 567 00 20 wew. 21

www.iaiu.wsg.byd.pl

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

www.iis.wsg.byd.pl

J Jednostki
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Kancelarie w budynkach C i K to główne 
punkty informacyjne w WSG. Można do-
wiedzieć się w nich, gdzie rozmieszczo-
ne są poszczególne jednostki w Uczelni, 
a także zapoznać się z rozmieszczeniem 
sal dydaktycznych i pracowni kompute-
rowych na terenie kampusu. Można też 
zgłosić wszelkie usterki. 

Ponadto pracownicy Kancelarii w bu-
dynku C wypożyczają sprzęt multimedial-
ny, zajmują się odbieraniem, wysyłaniem 
i selekcją korespondencji pocztowej, 
a także wydają klucze do pomieszczeń 
służbowych i sal dydaktycznych miesz-
czących się w budynkach: A, B, C, E, F, G, 
M, W. 

Telefon: 52 567 07 32

Natomiast pracownicy Kancelarii w bu-
dynku K udzielają informacji związanych 
z Akademickim Centrum Medycznym 
oraz pokojami gościnnymi, a także wy-
dają klucze do pomieszczeń służbowych 
i sal dydaktycznych mieszczących się 
w budynkach K oraz L.

Telefon: 52 567 07 61

W obu kancelariach obowiązuje zasada, 
iż pracownik pobierający klucze okazuje 
Elektroniczną Kartę Pracownika (identy-
fikator).

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

Dodatkowe formy komunikacji pomiędzy 
pracownikami i studentami WSG umożli-
wiają system iSAPS (tzw. Wirtualny Dzie-
kanat) oraz platforma edukacyjna ONTE 
(Ośrodek Nowych Technologii Edukacyj-
nych). 

Koordynator Biura Instytutu/Katedry 
jest osobą pierwszego kontaktu, poma-
gającą rozwiązywać problemy  nauczycieli 
akademickich, przypisanych do struktury 
danego Instytutu, oraz problemy studen-
tów studiujących na kierunkach/ obsza-
rach koordynowanych przez Instytut. 

Koordynator Biura Instytutu jest zobowią-
zany 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 
studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych;

• informowania o cotygodniowych 
zmianach w planie.

K Koordynator

K Kancelaria WSG

K Komunikacja
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Dział Kształcenia mieści się na I piętrze 
w budynku W (pok. W5). Jest jednostką 
WSG weryfikującą funkcjonowanie We-
wnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia. Określa procedury opraco-
wania i zatwierdzania: efektów kształce-
nia, programów studiów, macierzy efek-
tów, planów studiów i kart okresowych 
osiągnięć studenta. Ponadto współpracu-
je z jednostkami naukowo-dydaktycznymi 
przy opracowywaniu oferty dydaktycznej 
(krajowej i zagranicznej) i sprawuje nad-
zór merytoryczny nad rekrutacją kandy-
datów na studia. Jednostka jest też or-
ganizatorem cyklu seminariów w ramach 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Ja-
kości Kształcenia. 

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

Akademicka Przestrzeń Kulturalna 
Akademicka Przestrzeń Kulturalna w od-
restaurowanym budynku XIX-wiecznej 
wozowni mieści: Muzeum Fotografii, 
Centrum Kultury Medialnej, Galerię 
„Nad Brdą", Galerię „Debiut”, salę wido-
wiskową, Biblioteczkę APK – „BookSpa-
ce” oraz Studio Nagrań. Wizytówką APK 
jest interdyscyplinarność i różnorodność 
działań kulturalnych, animacyjnych i edu-
kacyjnych. Odbywają się tutaj koncerty, 
spektakle, wystawy, benefisy i spotkania 
z ludźmi kultury, debaty społeczne oraz 
seminaria naukowe. Przestrzeń ożywiają 
cykliczne wydarzenia kulturalne oraz uni-
katowe projekty artystyczne, z udziałem 

zarówno uznanych twórców, jak i amato-
rów oraz studentów, we wszystkich ob-
szarach kultury.

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

Akademickie Centrum Medyczne

Na terenie kampusu mieszczą się: Aka-
demickie Centrum Medyczne (ACM) oraz  
Centrum Fitness i Odnowy Biologicznej 
Rewital. ACM świadczy usługi w zakresie 
Poradni Rehabilitacyjnej, Fizjoterapii Am-
bulatoryjnej, Ośrodka Dziennej Rehabili-
tacji Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojo-
wego oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji 
Kardiologicznej. Funkcjonuje na podsta-
wie kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Natomiast Rewital to ośrodek 
oferujący m.in. usługi z zakresu odnowy 
biologicznej i fitnessu.

Telefon: 52 567 00 82 
e-mail: acm@byd.pl

Menager Obsługi Dydaktycznej to oso-
ba dbająca o jakość obsługi dydaktyki 
i jej realizację zgodnie z zaplanowanym 
rozkładem zajęć. Niezgodności w tym 
zakresie można zgłaszać Menagerowi 
bezpośrednio lub poprzez pracowników 
Kancelarii WSG w budynku C (w dni zjaz-
dów dla studentów studiów trybu niesta-
cjonarnego).

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

K Kształcenie

K Kultura

M Medycyna

M Menager Obsługi 
Dydaktycznej
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Procedura wypożyczania 
Pracownik uczelni może wypożyczyć sprzęt 
audiowizualny i multimedialny na potrzeby 
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, na 
prelekcję, pokaz lub w celu usprawnienia 
działań promujących ofertę uczelni. Asor-
tyment wypożyczanego sprzętu obejmuje 
m.in.: komputery przenośne, głośniki, CD, 
projektory multimedialne oraz drobne 
akcesoria komputerowe. Pracownik, aby 
wypożyczyć sprzęt, jest zobowiązany do 
złożenia zamówienia – rezerwacji, na 7 dni 
przed terminem wypożyczenia, na adres 
soi@byd.pl. Po potwierdzeniu rezerwacji 
ze strony Serwisu Obsługi Informatycz-
nej (SOI) pracownik pobiera samodzielnie 
sprzęt z Kancelarii w budynku C. W przy-
padku awarii sprzętu w sali dydaktycznej, 
również w weekendy, osoba prowadząca 
zajęcia może skontaktować się z pracow-
nikiem SOI mailowo (soi@byd.pl) lub tele-
fonicznie (508 781 300).

www.wsg.byd.pl – strona główna Uczelni
www.wss.byd.pl – strona Wydziału Stu-
diów Stosowanych z linkami do stron in-
stytutowych
plan.tih.pl – strona z planem zajęć i orga-
nizacją studiów
www.biblioteka.wsg.byd.pl – strona Bi-
blioteki Głównej WSG
www.onte.wsg.byd.pl – strona Ośrodka 
Nowych Technologii Edukacyjnych
www.student.wsg.byd.pl – Dziekanat
www.kbs.byd.pl – Kolegium Badań Sto-
sowanych

www.kultura.byd.pl – Wortal Kultura
www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl – stro-
-na Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
www.cwz.wsg.byd.pl – Dział Spraw Mię-
dzynarodowych
www.praca.wsg.byd.pl – Dział Personalny
www.media.byd.pl – na stronie znajduje 
się logotyp oraz System Identyfikacji Wi-
zualnej WSG
www.gazeton.byd.pl – internetowe wy-
dania publikacji WSG
www.oferta.byd.pl – oferta edukacyjna
www.kompetencje.byd.pl – oferta Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
www.bpe.wsg.byd.pl – Dział Projektów
www.u3w.byd.pl – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
www.acm.byd.pl – Akademickie Centrum 
Medyczne

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 nauczania do zajęć  
(w ciągu jednego miesiąca 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 systemie 

O Obowiązki

M Multimedialny  
i audiowizualny sprzęt

N Najważniejsze strony
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iSAPS (ze względu na opłaty naliczane 
studentom), tj. nie później niż:

 • 14 dni w przypadku egzaminu pi-
semnego,

 • 3 dni w przypadku egzaminu ustnego,
 • 14 dni w przypadku zakończenia ćwi-

czeń, wykładów,
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.

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, z telefo-
nów stacjonarnych w biurach nr tel. 222, 
z telefonów alarmowych zainstalowanych 
w budynkach C, L, M (hala sportowa) nr 
tel. 222 – łączenie z ochroną po podniesie-
niu 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 poprzez wiadomość na adres e-mail  
zajecia@byd.pl. Dodatkowo przez wysła-
nie wiadomości z iSAPS należy powiado-
mić studentów. Termin odrobienia zajęć 
powinien być ustalony najpóźniej na ko-
lejnych 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 ogólnouczelnianym formularzu, któ-
ry musi być podpisany przez nauczyciela 
akademickiego.

ONTE jest jednostką, która ma na celu roz-
wój i propagowanie nowych form nauczania 
wspieranych technologiami informacyjnymi 
zarówno w Uczelni, jak i poza nią. Pracowni-
cy ONTE mają możliwość implementowania 
do tradycyjnego procesu kształcenia metod 
i narzędzi, które wymuszają konieczność 
nowego spojrzenia na proces edukacyjny 
i wykorzystania wielu niekonwencjonalnych 
pomysłów. Ośrodek jest odpowiedzialny za 
platformę edukacyjną ONTE. Jest to miej-
sce, gdzie każdy student WSG może bez-
płatnie korzystać z materiałów i pomocy 
dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń oraz 
gdzie każdy nauczyciel akademicki może 
publikować swoje materiały dydaktyczne, 
sprawdzać wiedzę studentów oraz prowa-
dzić dyskusje na forach i czatach. 

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

Uczelnia dysponuje dwoma parkingami 
dla samochodów pracowników i studen-

O Ochrona

O Odwoływanie zajęć

O Ośrodek Nowych 
Technologii Edukacyjnych

P Parking WSG
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tów. Wjazdy na parkingi są usytuowane 
przy ul. Garbary i ul. Królowej Jadwi-
gi. Parkingi stanowią zamkniętą część 
kampusu. Wjazd na parkingi umożliwia 
Elektroniczna Karta Pracownika. Aby 
bezpłatnie korzystać z miejsca parkingo-
wego, niezbędne jest posiadanie zamon-
towanej na pojeździe pracownika ramki 
WSG. Ramki są do pobrania w Dziale 
Administracji WSG w godzinach urzędo-
wania – budynek C, pok. nr 1. Pomocy 
w zamontowaniu ramki może udzielić wy-
znaczony pracownik Działu Administracji. 
W sytuacji niezainteresowania taką formą 
konieczna jest opłata za parking, którą 
można uiścić w biurze Działu Administra-
cji (pok. 1) w budynku C.

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 zobowiązany jest do 
elektronicznego ewidencjonowania po-
bytu na terenie Uczelni poprzez każdora-
zowe zarejestrowanie wejścia/wjazdu na 
teren WSG oraz odpowiednio każdorazo-
we zarejestrowanie wyjścia/wyjazdu z te-
renu WSG w dowolnym Punkcie PERSO 
przy użyciu imiennej Elektronicznej Karty 
Pracownika. Do dyspozycji użytkowników 
systemu oddane są punkty PERSO zloka-
lizowane:
a) w siedzibie głównej Uczelni:

-  przy parkingowych bramkach wjaz-
dowych/wyjazdowych,

-  kancelariach w budynku C i K,
b) w Wydziałach Zamiejscowych:

-  Inowrocław (Portiernia),

-  Toruń (Dziekanat),
-  Malbork (Dziekanat),
-  Ełk (Dziekanat).

Wszelkie nieprawidłowości wynikające 
z funkcjonowania systemu winny być nie-
zwłocznie zgłoszone do Działu Admini-
stracji lub do Działu Personalnego.

Dział Personalny odpowiada przede 
wszystkim za realizację polityki perso-
nalnej Uczelni, której nadrzędnym celem 
jest utrzymanie wysokich standardów za-
rządzania poprzez wdrażanie systemów 
motywacyjnych w zakresie wartościowa-
nia i oceny pracy oraz systemu rozwoju 
zawodowego i naukowego pracowników. 
Do obowiązków operacyjnych działu na-
leży przede wszystkim przestrzeganie 
procedur prawno-formalnych związanych 
z zatrudnieniem, a w szczególności pro-
wadzenie pełnej dokumentacji dotyczą-
cej stosunku pracy, umów cywilnopraw-
nych oraz umów stażowych. W Dziale 
Personalnym nowy pracownik składa 
dokumenty związane z rozpoczęciem 
zatrudnienia (kwestionariusze, kopie 
świadectw pracy i dyplomów, cv wraz 
z dorobkiem naukowym), oraz odbiera: 
Elektroniczną Kartę Pracownika, adres 
konta e-mail, login i hasło do systemu 
iSAPS. Pracownicy działu odpowiedzialni 
są również za przyjmowanie i ewidencjo-
nowanie dokumentów usprawiedliwiają-
cych nieobecności w pracy (zwolnienia 
lekarskie, wnioski urlopowe), a także za 
przygotowanie zaświadczeń dotyczących 
zatrudnienia.

Na stronie internetowej Działu Personal-
nego oraz w biurze C3, znajdującym się 
w budynku C, można uzyskać informację 

P PERSO

P Personalny
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o aktualnych ofertach pracy oraz pobrać 
najważniejsze dokumenty. 

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

Rezerwacja sal dydaktycznych na zalicze-
nia odbywa się drogą elektroniczną. Na-
leży wysłać e-mail na adres sale@byd.pl 
co najmniej dwa dni przed planowanym 
zaliczeniem. Potwierdzenie rezerwacji na-
stępuje w ciągu dwóch dni.

Najczęściej używane skróty:
ACM – Akademickie Centrum Medyczne
APK – Akademicka Przestrzeń Kulturalna 
BOZU – Dział Obsługi Zarządu – Rektorat
DJR – Dydaktyczna Jednostka Rozliczeniowa
FOS – Finansowa Obsługa Studentów
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 
JND – Jednostka Naukowo-Dydaktyczna
KBS – Kolegium Badań Stosowanych, jed-

nostka o zadaniach naukowo-badawczych
MUD – Miejsce świadczenia usług dydak-

tycznych
ONTE – Ośrodek Nowych Technologii 

Edukacyjnych 
SOI – Sekcja Obsługi Informatycznej
WSS – Wydział Studiów Stosowanych

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

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych: 
prof. WSG dr Marzena Sobczak-Micha-
łowska
Prodziekan Wydziału Studiów Stosowa-
nych: doc. WSG Stanisław Krause
Koordynator: mgr Anna Fatz-Grupka,  
mgr Paweł Tura
Kierownik ds. Organizacji Studiów i Rozli-
czeń Dydaktycznych: mgr Adela Promińska

Dział Spraw Międzynarodowych mieszczą-
cy się w budynku C (pok. C2), jest jednost-
ką, która nawiązuje  kontakty z uczelniami 
i organizacjami zagranicznymi. Zajmuje się 
organizacją wyjazdów pracowników oraz 
wymianą studentów, m.in. w ramach pro-
gramu LLP-Erasmus. Jednostka koordynuje 
realizację programu „Visiting Professor” 
oraz programu opieki nad studentami z za-
granicy „Study Buddy". Ponadto pracowni-
cy tego działu zajmują się pozyskiwaniem 
środków z programów europejskich na 
cele związane z umiędzynarodowieniem. 

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

S Sale dydaktyczne

S Skróty

W Wydział Studiów 
Stosowanych

Z Zagranica




