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UNIWERSYTET W
GREIFSWALDZIE
– TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Uniwersytet w Greifswaldzie należy do najstarszych insty-
tucji akademickich zarówno w Niemczech, jak i w obszarze 
nadbałtyckim. Uniwersytet został założony w roku 1456 i jest 
uznawany jednocześnie za najstarszą uczelnię wyższą Szwec-
ji, ponieważ w wyniku wojny trzydziestoletniej Greifswald 
znalazł się na niemal 200 lat, do roku 1815, pod szwedzkim 
panowaniem.

Dzisiaj Uniwersytet w Greifswaldzie jest świadomą swoich 
tradycji, nowoczesną uczelnią położoną nad Bałtykiem, 
dysponującą szerokimi kontaktami zagranicznymi oraz liczny-
mi umowami partnerskimi. 
Grono 220 profesorów i społeczność studencka licząca ponad 
10 200 studentów pozwalają zaklasyfikować Uniwersytet w 
Greifswaldzie do uczelni średniej wielkości. 
Przyjazna infrastruktura uczelni umożliwia studentom i 
wykładowcom intensywną oraz indywidualną współpracę, co 
zapewnia doskonałe warunki studiów.
Około 70 procent studentów pochodzi z innych krajów 
związkowych, a zagraniczni studenci reprezentują około 90 
różnych krajów. Uczelnia zawarła 20 umów partnerskich z 
innymi szkołami wyższymi i koordynuje wymiany z ponad 200 
uniwersytetami na całym świecie.
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Pomimo swojej umiarkowanej wielkości, Uniwersytet w Greifs-
waldzie jest przykładem klasycznego universitas litterarum z 
pięcioma tradycyjnymi wydziałami – Teologicznym, Prawa i 
Ekonomii, Nauk Humanistycznych, Matematyczno-Przyrodnic-
zym oraz, odrębnym, Medycznym (niem. Universitätsmedizin). 
Wydział Medyczny i Wydział Nauk Przyrodniczych znajdują 
się na terenie rozległego kampusu, graniczącego ze Starym 
Miastem. Wydziały Nauk Humanistycznych i Społecznych mie- 
szczą się w centrum, podobnie jak Auditorium Maxiumum oraz 
główny gmach uniwersytetu, a w nim przepiękna barokowa 
aula – to właśnie te budynki tworzą charakterystyczny, history-
czny obraz miasta.
Merytoryczna różnorodność uniwersytetu przejawia się w 
szerokim spektrum przedmiotów – oferujemy ponad 40 różnych 
kierunków studiów, od filologii angielskiej po stomatologię.

KIERUNKI 
STUDIÓW
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

System kontroli jakości w zakresie nauczania i studiowania na 
Uniwersytecie w Greifswaldzie ma akredytację systemową 
i otrzymał znak jakości Rady Akredytacyjnej. Departament 
ds. Zintegrowanego Zapewnienia Jakości w Kształceniu i 
Nauczaniu (IQS) regularnie przeprowadza wewnętrzne oraz 
zewnętrzne ewaluacje wszystkich zajęć i tym samym przyczy-
nia się do utrzymania doskonałych warunków do studiowania 
na uniwersytecie. Ponadto wśród studentów przeprowadzane 
są systematyczne ankiety w celu zapewnienia jak najwyższej 
jakości kształcenia. Bogata oferta zajęć z zakresu dydaktyki 
nauczania wyższego oraz przyznawanie studenckich nagród 
dla najlepszych wykładowców, mają na celu wspieranie dos-
konałego kształcenia oraz uznanie zaangażowania docentów 
na Uniwersytecie w Greifswaldzie. 

www.uni-greifswald.de/iqs
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Wydział Teologiczny

Wydział Prawa i Ekonomii
Prawo || Ekonomia

Medycyna Uniwersytecka 
Medycyna || Stomatologia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
Biochemia || Biologia || Geografia i Geologia || Matematyka i 
Informatyka || Farmacja || Fizyka || Psychologia

Wydział Nauk Humanistycznych 
Filologia angielska || Filologia bałtycka || Instytut Caspara 
Davida Friedricha || Filologia germańska || Nauki pedagogiczne || 
Filologia fińska i filologia skandynawska || Instytut Historii || 
Muzyka kościelna i Muzykologia || Filozofia || Politologia i 
Komunikacja Społeczna || Slawistyka 

W Centrum Języków Obcych (niem. Fremdsprachen- und Me-
dienzentrum – FMZ) studenci mają możliwość uczęszczania na 
zajęcia w ramach General Studies, z kompetencji medialnych, a 
także na kursy 10 języków obcych, m.in.: francuskiego, włoskiego 
i arabskiego.

Oferta zajęć sportowych jest bardzo urozmaicona – można 
wybierać spośród ponad 400 kursów oferowanych w 80 dyscypli-
nach sportowych. W ofercie znajdują się również – jak przystało 
na uczelnię na wybrzeżu – atrakcyjne kursy żeglarskie.

WYDZIAŁY

www.sport.uni-greifswald.de

www.fmz.uni-greifswald.de
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AKADEMIA DOKTORANTÓW

Centralna Akademia Doktorantów (niem. Graduiertenakade-
mie) wspiera doktorantki i doktorantów podczas pisania pracy 
doktorskiej w ramach szeroko zakrojonego programu pod-
noszenia kwalifikacji. Oferowane są m.in.: warsztaty dobrych 
praktyk naukowych, etyki badań, publikowania prac naukowych, 
planowania kariery zarówno w nauce, jak i innych dziedzinach 
oraz w zakresie kompetencji menadżerskich i kierowniczych. 
Oferta ta kierowana jest również do naukowców znajdujących 
się na etapie post-doktoranckim. 

Zainteresowani mogą podjąć na Uniwersytecie w Greifswaldzie 
studia I i II stopnia, studia z egzaminem państwowym (studia 
kwalifikujące do wykonywania zawodu nauczyciela odpowied-
nio w szkołach regionalnych i gimnazjum, medycyna, farmacja, 
prawo, stomatologia). Podstawową ofertę studiów dopełniają 
studia podyplomowe na kierunkach ekonomiki zdrowia, ekologii 
krajobrazu, muzyki, psychologii czy stomatologii.

www.uni-greifswald.de/graduiertenakademie
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Podobnie jak studia, również badania naukowe na Uniwersy-
tecie w Greifswaldzie cechuje  różnorodność, która wynika z 
szerokiego merytorycznego spektrum pięciu wydziałów. 
Badania prowadzone są na pięciu poniższych obszarach:

Proteomika i Technologia białek  
Centralne aspekty tych badań stanowią wyjaśnienie mole-
kularnych przyczyn chorób zakaźnych wywoływanych przez 
wirusy i bakterie, badanie ważnych w przemyśle bakterii oraz 
enzymów w biotechnologii i molekularnej biologii środowiska. 
Greifswald dysponuje znakomitą technologią, jak i naukową 
ekspertyzą niezbędną dla tego typu badań. 
Dowodem są dwa prężnie działające centra badawcze, 
'Center for Functional Genomics of Microbes' (C_FunGene) i 
'Center of Drug Absorption and Transport' (C_DAT) , odgrywa-
jące dużą rolę na skalę krajową.
Zagadnienia tych badań realizowane są w licznych zespołach 
i projektach naukowych. Do takich projektów zalicza się m.in. 
włączenie greifswaldzkiej mikrobiologii do Północno-Nie-
mieckiego Centrum Badań Genetycznych Mikrobów. 

Fizyka plazmowa 
W zakresie fizyki plazmowej Uniwersytet w Greifswaldzie 
może pochwalić się ponad 100- letnią tradycją, która w dals-
zym ciągu jest kontynuowana przez Instytut Fizyki Uniwersy-
tetu w Greifswaldzie i pozauniwersyteckie instytuty naukowe: 
Instytut Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka w Greifswaldzie 
(IPP)  i Instytut im. Leibniza ds. Badań Plazmowych i Techno-
logii (INP). 

Dzięki temu Greifswald stanowi centrum badań fizyki plazmo-
wej na skalę europejską i światową. W zakresie fizyki plazmy 
zimnej, w Instytucie Fizyki i Instytucie im. Leibniza ds. Badań 
Plazmowych i Technologii przeprowadzane są badania nad 

BADANIA NAUKOWE
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fizycznymi właściwościami tej plazmy i jej praktycznego zasto-
sowania w technologii materiałowej i nanotechnologii, nauce 
o środowisku, energetyce i innych naukach przyrodniczych.
Badania w zakresie plazmy gorącej prowadzone są w Instytu-
cie Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka. 
Przy badaniach nad plazmą zimną i jej zastosowaniem, 
Instytut im. Leibniza ds. Badań Plazmowych i Technologii 
(INP) ściśle współpracuje z Instytutem Farmacji i Medycyną 
Uniwersytecką. 

Community Medicine i Medycyna Zindywidualizowana
W zakresie medycyny zindywidualizowanej oraz community 
medicine, Uniwersytet w Greifswaldzie prowadzi jedno z nie-
wielu takich badań naukowych na skalę krajową. Community 
Medicine zajmuje się badaniami nad stanem zdrowia populacji 
i przeprowadza między innymi jedne z najbardziej rozległych 
badań z zakresu ochrony zdrowia na świecie – Study of Health 
in Pomerania (SHIP). 
W ramach greifswaldzkich badań nad Medycyną Zindywidu-
alizowaną opracowywane są innowacyjne procedury analizy, 
mające dostarczyć informacji o indywidualnych różnicach w 
powstawaniu i leczeniu chorób istotnych nie tylko z punktu 
widzenia medycyny, ale również polityki ochrony zdrowia. 
Dzięki wiedzy i doświadczeniu w Community Medicine, 
Medycyna Uniwersytecka w Greifswaldzie wraz z Niemieckim 
Centrum Schorzeń Neurodegeneratywnych i Niemieckim 
Centrum Badań Kardiologicznych jest zaangażowana w pracę 
trzech ogólnokrajowych projektów naukowych zajmujących 
się badaniem chorób najczęściej występujących w społec-
zeństwie. Ponadto Uniwersytet bierze udział w pracach nad 
badaniami kohortowymi (NAKO, Narodowa Kohorta). 
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Kultura Regionu Morza Bał tyckiego  
Położenie miasta oraz historyczne kontakty predestynują Uni-
wersytet w Greifswaldzie do międzynarodowych i interdyscy-
plinarnych badań nad obszarem Morza Bałtyckiego. Badania 
te prowadzone są nie tylko przez naukowców reprezentujących 
liczne kierunki nauk humanistycznych i kulturowych, takich 
jak Filologia Bałtycka, Filologia Fińska, Skandynawistyka i 
Slawistyka, których zainteresowania badawcze są bezpośred-
nio związane z kulturowym kontekstem regionu bałtyckiego, 
lecz są również wspierane przez naukowców z Wydziału 
Prawa i Ekonomii, jak i Wydziału Teologicznego. Centralny 
projekt stanowi Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie, 
finansowane przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG): 
„Tereny przygraniczne w regionie Morza Bałtyckiego – Zmiany 
w kulturowych oraz mentalnych granicach obszaru Morza 
Bałtyckiego”, w które oprócz Uniwersytetu w Greifswaldzie 
zaangażowane są również Uniwersytet w Lund (Szwecja) i 
Tartu (Estonia). 

Environmental Change: Responses and Adaptation 
Ten nowy obszar badań łączy w sobie, w nietypowej dla 
Niemiec kombinacji, nauki przyrodnicze z naukami humanis-
tycznymi w zakresie ekologicznych badań nad środowiskiem. 
Badania te rozciągają się od studiów terenowych przez nauki o 
ziemi, matematykę, fizykę, środowiska aż po ekonomię, etykę 
stosowaną i prawo. Do centralnych tematów tych badań na-
leżą adaptacja gatunków oraz ekosystemów do zmieniających 
się warunków środowiska, zrównoważone wykorzystywanie 
zasobów naturalnych, innowacyjne zastosowanie ich w 
zarządzaniu środowiskiem, rozwój krajobrazu oraz rozbudowa 
badań i monitoringu obszarów leśnych i torfowisk. Członkowie 
tego zespołu badawczego są równocześnie zaangażowani w 
liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. 



www.uni-greifswald.de/leitbild 
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Centrum wspierania nauki i transferu wiedzy (ZFF) 
Centrum oferuje pracownikom naukowym i studentom obszerną 
pomoc w badaniach finansowanych ze środków zewnętrz-
nych oraz wsparcie transferu wyników powyższych badań do 
gospodarki. Centrum towarzyszy naukowym ideom od momentu 
złożenia wniosku, przez zarządzanie projektem, aż do momentu 
wykorzystania wyników w praktyce. Na intensywne wsparcie 
mogą liczyć w szczególności młodzi naukowcy. 
Centrum wspierania nauki i transferu wiedzy (ZFF) organizuje 
od roku 2006 coroczny Konkurs Pomysłów UNIQUE. Konkurs ma 
na celu motywować studentów i pracowników Uniwersytetu do 
rozwijania nowych idei oraz wspierać ich w tworzeniu nowych 
przedsiębiorstw. Od roku 2013 organizowany jest dodatkowo 
Konkurs Planów Biznesowych UNIQUE+. 

UNIWERSYTET NEUTRALNY POD 
WZGLĘDEM EMISJI CO2
Uniwersytet, dając dobry przykład innym uczelniom wyższym, 
zobowiązuje się w najbliższej przyszłości stać się uczelnią 
neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Realizując 
zamierzenia, uczelnia zwróci się ku zagadnieniom dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz włączy je 
na stałe w zakres badań i kształcenia. Ponadto wyniki badań 
odegrają rolę w perspektywicznym organizowaniu pracy uczelni. 
Fenomen greifswaldzkich rozwiązań polega na rozwoju pro-
jektów równoważenia emisji CO2 we własnych ekosystemach. 
Również obszary leśne, które są własnością uczelni, udostępnia 
się na cele badawcze i edukacyjne. Badania naukowe oraz 
użytkowanie tych obszarów są ze sobą bezpośrednio powiązane. 
Tym samym uczelnia stanie się ważnym partnerem w kwestii 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w regionie.



Greifswald stał się znanym na arenie międzynarodowej, 
dysponującym międzynarodowymi kontaktami centrum nauki 
i badań, m.in. poprzez współpracę uniwersytetu z trzema 
znaczącymi pozauniwersyteckimi instytutami naukowymi, 
które swoją siedzibę mają właśnie w Greifswaldzie: Instytu-
tem Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka w Greifswaldzie (IPP), 
Instytutem Leibniza ds. Badań Plazmowych i Technologii (INP) 
oraz Federalnym Instytutem Badań nad Zdrowiem Zwierząt 
im. Friedricha Loefflera na wyspie Riems (FLI). 
Kolegium Naukowe Alfrieda Kruppa, fundacja prowadzona 
przez Fundację Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach oraz 
kraj związkowy Mecklemburgia-Pomorze Przednie, stanowi 
miejsce spotkań naukowych w samym sercu miasta, organi-
zujące własny program stypendialny, konferencje, sympozja 
oraz szkoły letnie.

12

CENTRUM 
NAUKI
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KOLEGIA DOKTORANCKIE
∙ Kolegium doktoranckie 1540 – Tereny przygraniczne w regionie
  Morza Bałtyckiego – Zmiany w kulturowych oraz mentanych 
 granicach obszaru Morza Bałtyckiego. Międzynarodowe 
 kolegium prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w 
 Lund (Szwecji) i Tartu (Estonii). 
∙ International Helmholtz Graduate School for Plasma Physics 
 (we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmowej im. 
 Maxa Plancka w Greifswaldzie (IPP) oraz Monachijskim 
 Uniwersytetem Technicznym). 
∙ Kolegium doktoranckie 1947 – Biochemiczne, biofizyczne 
 oraz biologiczne/medyczne skutki oddziaływania reaktywne 
 form tlenu i azotu na membrany biologiczne. 
∙ Kolegium doktoranckie 1870 – Infekcje bakteryjne dróg 
 oddechowych – ogólne i szczególne mechanizmy adaptacji
 patogenów oraz odporności immunologicznej. 
∙ Kolegium doktoranckie 2010 RESPONSE – Biologiczne reakcje
  na nowe, zmieniające się warunki środowiska.
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Zatrudniając ponad 5000 pracowników, Uniwersytet w Greifs-
waldzie oraz Medycyna Uniwersytecka Greifswald są central-
nym faktorem gospodarczym w regionie Pomorza Przedniego. 
Z tych miejsc pracy ponad 800 finansowana jest ze środków 
zewnętrznych. W zakresie badań naukowych naukowcy z 
Uniwersytetu w Greifswaldzie z powodzeniem współpracują 
z przedsiębiorcami z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W 
ostatnich latach wielu młodych naukowców przełożyło swoje 
pomysły badawcze na przedsiębiorstwa i korzystając ze 
wsparcia struktur uniwersyteckich, założyli własne firmy. Tego 
typu start-upy z siedzibą w Greifswaldzie promowane są przez 
»Konkurs Idei – UNIQUE«. 

UNIWERSYTET 
I MIASTO
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www.uni-greifswald.de/international

RÓWNOUPRAWNIENIE I RODZINA 

Liczba doktoratów obronionych przez kobiety na Uniwersyte-
cie w Greifswaldzie przewyższa średnią federalną. Szeroko 
zakrojony program mentorski, wspierający wysoko wykwalifi-
kowane młode naukowczynie, ma na celu zwiększenie liczby 
kobiet z tytułem  profesorskim oraz zajmujących wysokie 
stanowiska w sektorze naukowym, jak i gospodarczym. Uni-
wersytet w Greifswaldzie zwraca uwagę na potrzeby rodziny 
i tworzy przyjazne rodzinom warunki badań naukowych, pracy 
oraz studiów. Pracownicy uczelni mogą skorzystać z czasowej 
pomocy profesjonalnej opieki nad dziećmi w wyjątkowych 
sytuacjach (niem. Familienwohnung). W maju 2014 r. uniwer-
sytet został sygnatariuszem Karty „Rodzina na Uczelni”. Tym 
samym uczelnia zobowiązała się do prorodzinnego zarządza-
nia instytucj oraz do wzmożonego zaangażowania w kwestii 
tworzenia przyjaznych warunków dla rodzin, które ułatwią 
łączenie studiów z pracą zawodową i życiem rodzinnym. 

www.uni-greifswald.de/familienfreundlich
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Uniwersytet w Greifswaldzie, już w momencie powstawania 
cieszył się zainteresowaniem studentów i naukowców z 
krajów nadbałtyckich. Kontakty z uczelniami nadbałtyckimi są 
nadal bardzo bliskie, jednak stanowią tylko część międzynaro- 
dowej współpracy uczelni.
Liczne wspólne projekty badawcze, 24 umów partnerskich 
z innymi szkołami wyższymi, jak również wiele umów o 
współpracę między wydziałami i instytutami, stanowią mię- 
dzynarodową mapę kontaktów, jaką rozbudował Uniwersytet 
w Greifswaldzie. W ramach unijnego programu ERASMUS+ 
uniwersytet współpracuje z ponad setką europejskich uczelni, 
umożliwiając wymianę studentom, naukowcom i pracowni-
kom naukowym.
Około 700 studentów z 91 krajów jest wpisanych na listę 
studentów w semestrze zimowym 2018/2019.
Od ponad 20 lat studenci z zagranicy zapraszani są przez 
Studienkolleg, aby mogli oni przygotować się do podjęcia 
studiów w Niemczech lub uczęszczać na kursy języka nie-
mieckiego jako języka obcego. Uniwersytet, lokalne instytucje 
naukowe i miasto Greifswald budują wspólnymi siłami 
nowoczesną, otwartą kulturę, mając na celu wspólne dobro 
społecznosci akademickiej i mieszkańców. 

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

Greifswald

Akademiccy partnerzy w projektach naukowych

Uczelnie partnerskie



 
INTERNATIONAL OFFICE  
& WELCOME CENTRE 

International Office (Dział Współpracy z Zagranicą) jest głów-
na jednostką, która zajmuje się sprawami międzynarodowymi. 
Biuro koordynuje zawieranie międzynarodowych umów 
partnerskich oraz współprace międzynarodową. Ponadto 
International Office jest odpowiedzialne za przeprowadzenie 
projektów i programów, które zostały opracowane wspólnie z 
zagranicznymi partnerami. 
Studenci z zagranicy otrzymują wsparcie nie tylko w kwestii 
studiów, ale w razie potrzeby również pomoc prawną i 
socjalną. International Office ma na celu integrowanie 
międzynarodowych studentów i pomaga im stać się częścią 
życia studenckiego Greifswaldu, oferując szeroki program 
kulturalny oraz tutoring. 

Welcome Centre stanowi centralny ośrodek oferujący 
wsparcie dla zagranicznych naukowczyń i naukowców oraz 
międzynarodowych gości Uniwersytetu w Greifswaldzie. 
Centrum jest pierwszym punktem kontaktowym dla naukow- 
czyń, naukowców i ich lokalnych promotorów i opiekunów, 
oferując pomoc w organizacji i odbyciu pobytu naukowego w 
Greifswaldzie.
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Greifswald

Akademiccy partnerzy w projektach naukowych

Uczelnie partnerskie

UMOWY PARTNERSKIE W EUROPIE

www.uni-greifswald.de/international-office
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Biblioteka Uniwersytecka w Greifswaldzie jest jedną z 
najstarszych bibliotek w Niemczech. Studenci, naukowcy, ale 
również chętni do skorzystania z biblioteki mają do dyspozycji 
ponad 3 miliony woluminów. Oprócz książek, gazet, czaso-
pism, prac doktorskich i habilitacyjnych, map i innych mediów, 
zbiory biblioteki uzupełnia ponad 1 600 czasopism naukowych 
w wersji elektronicznej. Ponadto dzięki Infosystemowi 
użytkownicy mają dostęp do 1 200 baz danych. W bibliotece 
znajdują się zbiory specjalne, do których należą woluminy 
wydane przed 1850 r. Tu także prowadzona jest Pomeranica – 
zbiór specjalny literatury i gazet o historycznym i dzisiejszym 
regionie Pomorza. 

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne  (niem. Univer-
sitätsrechenzentrum) zajmuje się centralnym zarządzaniem 
zintegrowanymi systemami IT oraz zarządzaniem informacją. 
Takie działania są niezmiernie ważne dla funkcjonowania no-
woczesnej uczelni, a ich wyniki wykorzystuje się w kształceniu, 
badaniach naukowych oraz pracy administracyjnej. Centrum 
kieruje między innymi sieciami danych, usługami internetowymi 
oraz sieciami telefonicznymi. Dla członków uniwersytetu, korzy-
stających z programów do intensywnych obliczeń naukowych, 
Uniwersytecki Centrum Informatyczne stanowi centralny punkt 
wsparcia informatycznego. W celu rozbudowania Centrum jako 
naukowego centrum technologii informacyjnej powstaje nowa 
siedziba z optymalną wydajnością energetyczną.

CENTRALNE 
INSTYTUCJE
UNIWERSYTETU

www.ub.uni-greifswald.de

www.rz.uni-greifswald.de
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Zbiory dzieł sztuki, które należą do uniwersytetu, w ma-
lowniczy sposób odzwierciedlają jego historię. Jednym z 
najcenniejszych dzieł sztuki jest Opona Croya z 1554 r. Gobelin 
autorstwa Petera Heymansa przedstawia wprowadzenie 
reformacji jako suwerennej instytucji. Oprócz 23 elektorów 
saskich i książąt pomorskich, centralne postaci ukazane na 
gobelinie to Marcin Luter, Filip Melanchton oraz Jan Bugenha-
gen. Od 2014 r. Opona Croya znajduje się na liście Niemieckich 
Dóbr Kultury o znaczeniu narodowym. Opona wystawiona jest 
w Muzeum Pomorza w Greifswaldzie, gdzie prezentowane są 
również inne dzieła sztuki użyczone muzeum na stałe przez 
uniwersytet.
  

DZIEŁA SZTUKI I ZBIORY 
UNIWERSYTECKIE

www.uni-greifswald.de/kustodie

www.uni-greifswald.de/kustodiewww.uni-greifswald.de/kustodie



www.uni-greifswald.de/fuehrungen
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Custodia sprawuje pieczę nad zbiorami dzieł sztuki, które 
należą do Uniwersytetu w Greifswaldzie. Do zbioru należą: ma-
lowidła, grafiki, rzeźby, sztuka tekstylna, przedmioty rzemiosła 
artystycznego, czy pomniki, powstałe na przestrzeni sześciu 
wieków. Kustodia oferuje spacery z przewodnikiem po history-
cznych zakątkach uniwersytetu, tj. zwiedzanie barokowej auli 
czy karceru. Od 2010 r. pracownicy kustodii koordynują łącznie 
17 zbiorów naukowych. Objekty, które zostały już zdigitalizo-
wane, można przeglądać na specjalnym portalu internetowym. 

www.uni-greifswald.de/kustodiewww.uni-greifswald.de/kustodie

CUSTODIA (NIEM. KUSTODIE)
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GREIFSWALD–
MIASTO O WIEKOWEJ TRADYCJI 
I POTENCJALE KURORTU

Nadbałtyckie położenie sprawia, że Greifswald jest atrakcyj-
nym miejscem do podjęcia studiów, jak i pracy naukowej. Od 
miejscowości wypoczynkowych na Rugii, wyspie Uznam, czy od 
wyspy Hiddensee Greifswald dzieli jedynie przysłowiowy rzut 
beretem. Malownicze plaże nad Zatoką Greifswaldzką znajdują 
się również w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.
Greifswald jest młodym miastem. Kilkanaście tysięcy stu-
dentów zamieszkujących miasto czyni je jednym z najmłodszych 
niemieckich miast. Wiek samego miasta tworzy tym samym 
uroczy kontrast. Nawet dziś sylwetkę Uniwersyteckiego i Han-
zeatyckiego Miasta Greifswald podkreślają trzy gotyckie koś-
cioły z XIII w. Historyczne Stare miasto i promenada w Porcie 
Muzealnym kuszą swoim urokiem przechodniów, aby chociaż na 
chwilę przystanęli. Zacumowane w porcie zabytkowe łodzie i 
statki przypominają o hanzeatyckich tradycjach miasta.
Również Caspar David Friedrich, znany greifswaldzki malarz 
epoki romantyzmu, czerpał inspiracje ze scenerii miasta i po-
morskich krajobrazów. Na swoich licznych obrazach i rysunkach 
uwiecznił on charakterystyczne dla regionu motywy – ruiny 
cysterskiego klasztory w części miasta Eldena i skały kredowe 
na Rugii. Centrum Caspara Davida Friedricha ma swoją siedzibę 
w domu, w którym kiedyś mieszkała rodzina malarza i prowad-
ziła swój warsztat. Prezentowane tu wystawy poświęcone są 
życiu i twórczości artysty. 
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W Muzeum Pomorza znajdują się cenne zbiory uniwersyteckie, 
jak i te należące do kraju związkowego, które pozwalają na 
wgląd w bogatą historię miasta. Teatr Pomorza Przedniego 
(niem. Theater Vorpommern), Centrum Literackie Wolfganga 
Koeppena w domu narodzin pisarza, Dom Hansa Fallady, jak 
i międzynarodowe festiwale i eventy, takie jak Nordischer 
Klang, polenmARkT, Bachwoche oraz spektakle w ramach 
Festiwalu Mecklemburgia-Pomorze Przednie zapewniają różno-
rodność programu kulturalnego. Życie kulturalne Greifswaldu 
uzupełniają liczne inicjatywy i kluby studenckie, np. Greifswald 
International Students Festival czy Geokeller. 
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HISTORYCZNY CAMPUS
Główny gmach uniwersytetu z barokową aulą,

sala konferencyjna, rektorat, biuro kanclerza,

biuro prasowe, Custodia, dział prawny

Centrum wykładowe „Stary Audimax”

Historyczny Karcer

> Instytuty

Obserwatorium Astronomiczne w budynku Dawnej Fizyki

Dawna Biblioteka Uniwersytecka

International Offi ce

Doradztwo ds. Studiów (niem. Studienberatung)

Sekretariat ds. Studiów, poczta

Główny Urząd ds. Egzaminów (niem. Zentrales Prüfungsamt)

CENTRALNE INSTYTUCJE 
UNIWERSYTETU
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CAMPUS BERTHOLD-BEITZ-PLATZ
Uniwersytecki Szpital Kliniczny (niem. Universitätsklinikum)

Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersyteckie Centrum 

Informatyczne (niem. Universitätsrechenzentrum)

> Instytuty

stołówka akademicka (niem. Mensa)
Arboretum

CAMPUS LOEFFLERSTRASSE
Administracja

> Instytuty

Centrum wykładowe „Nowy Audimax”

Biblioteka wydziałowa

stołówka 

CAMPUS SOLDMANNSTRASSE

> Instytuty

szklarnie

Ogród Botaniczny

centralne sale wykładowe
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O UNIWERSYTECIE W 
GREIFSWALDZIE NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:
www.uni-greifswald.de 
www.facebook.com/Uni.Greifswald.de
twitter.com/wissen_lockt
www.youtube.com/user/UniGreifswald
www.instagram.com/unigreifswald/
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