Sprawy studenckie
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Uniwersytet w Greifswaldzie wyrónia si swoj wielkoci, jest jednym z mniejszych uniwersytetów.
Profesorowie i studenci znaj si nawzajem. Warunki do studiowania s doskonae, w szczególnoci z
powodu duych inwestycji w instytutach i na rynku mieszkaniowym. Greifswald wyrónia si bogat
sceneri kulturow, sportow i spoeczn, w któr studenci próbuj si angaowa. Dodatkowym pozytywem
jest oczywicie lokalizacja miasta na najpikniejszym skrawku wschodniego Batyku idealnym do
uprawiania sportów wodnych oraz blisko Szwecji i Polski.

Zó wniosek o dodatek z tytuu zmiany miejsca zamieszkania
Uczniowie i studenci, którzy maj pobyt stay w Greifswaldzie, otrzymuj
dodatek z tytuu zmiany miejsca zamieszkania Dowiedz si wicej
Kampania Heimathafen (port macierzysty)

W 2014 r. po raz pierwszy wykorzystano specjalne dziaania marketingowe,

W 2014 r. po raz pierwszy wykorzystano specjalne dziaania marketingowe,
majce na celu promocj meldowania si nowoprzybyych studentów w
Greifswaldzie, jako staym miejscu zamieszkania. Kampania zachca do
lepszego poznania swojego nowego domu. Hasem jest „Heimathafen
Greifswald. Moje miejsce zamieszkania – moje miejsce studiowania” miasto
Greifswald i Greifswald Marketing GmbH wspólnie z organem studenckim i
komisj studenck ASTA zachcaj do rejestracji w Greifswaldzie. Czci tego
projektu jest rozdzielanie zestawu kuponów rabatowych. Jest to mieszanka
przewodnika miejskiego i bonów od greifswaldzkich sprzedawców, instytucji
kulturalnych i firm. Ksieczka z kuponami zostaje przekazana przy zgoszeniu
gównego miejsca zamieszkania w ratuszu. Studenci i uczniowie szkó
zawodowych mog jednoczenie ubiega si o dodatek z tytuu zmiany miejsca
zamieszkania w wysokoci 100 euro.

Dommarkt – powitanie studentów pierwszych semestrów

Powitanie nowych studentów, ich rodziców i przyjació odbywa si co roku w

Powitanie nowych studentów, ich rodziców i przyjació odbywa si co roku w
dniu uroczystej imatrykulacji na pocztku padziernika przed katedr w. Mikoaja.
Na licznych stoiskach miasto, uniwersytet, centralny organ studencki
(Studierendenausschuss), ksigarze, Dzia obsugi Studenta (Studentenwerk),
kluby i instytucje kulturalne udzielaj informacji o yciu w Greifswaldzie.
Kolorowe stoiska, muzyka na ywo i darmowe piwo, serwowane przez
Burmistrza i Rektora, przycigaj okoo 1000 studentów i ich rodziców.
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aglowanie na Greifie – Wyprawa eglarska dla studentów z gównym miejscem
zamieszkania w Greifswaldzie

Co roku miasto Greifswald zaprasza studentów na rejs aglowcem Greif.

Co roku miasto Greifswald zaprasza studentów na rejs aglowcem Greif.
Wycieczka do miasta Schonerbrigg GREIF jest zarezerwowana wycznie dla
studentów Uniwersytetu Greifswald, którzy rozpoczli studia i zameldowali si
w Greifswaldzie. Studenci mog ubiega si o upragnione 40 miejsc od pocztku
kwietnia. Rozpoczynajcy nauk maj pierwszestwo podczas losowania miejsc!
Pod okiem dowiadczonej zaogi kady z wylosowanych wchodzi na pokad i
zgodnie ze swoimi zdolnociami i nastrojem sprawdza si w nowej roli eglarza.
Odwani wspinaj si na cauny – oczywicie z zabezpieczeniem! Kucharz okrtowy
zapewnia jedzenie i napoje. Dowiedz si wicej (Informacja w jzyku
niemieckim)
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