Witamy na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy!
Chcesz poznać resztę studentów, którzy tak jak Ty rozpoczęli naukę na naszej
Uczelni? Zapraszamy Was na Wasze grupy rocznikowe, stworzone specjalnie
po to, aby ułatwić Wam komunikację :)

Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu z nami!
samorzad@ukw.edu.pl
www.samorzad.bydgoszcz.pl
Wydział Pedagogiki i Psychologii
A) Studia jednolite magisterskie
a) Psychologia
https://www.facebook.com/groups/248840012563555/
b) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
https://www.facebook.com/groups/425686484501696/
B) Studia I stopnia
a) Pedagogika I stopień wszystkie spec.
https://www.facebook.com/groups/872416786284322/
i)
Pedagogika o spec. animacja społeczna i zarządzanie kulturą
https://www.facebook.com/groups/887274031466859/
ii)

Pedagogika o spec. asystent osoby starszej
https://www.facebook.com/groups/213020986220045/

iii)

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem
kariery
https://www.facebook.com/groups/2131549773755396/

iv)

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

https://www.facebook.com/groups/199212850760051/
v)

Pedagogika o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną
https://www.facebook.com/groups/295519177886964/

vi)

Pedagogika o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
https://www.facebook.com/groups/1798884786862202/

vii)

Pedagogika o spec. resocjalizacja
https://www.facebook.com/groups/1055999577890334/

b) Pedagogika resocjalizacyjna
https://www.facebook.com/groups/2000574823327568/
c) Pedagogika wczesnoszkolna
https://www.facebook.com/groups/220496878604690/
d) Praca socjalna
https://www.facebook.com/groups/466840820408646/
e) Logopedia
https://www.facebook.com/groups/242914133174180/
C) Studia II stopnia
a) Pedagogika II stopień wszystkie spec.
https://www.facebook.com/groups/224702818364599/
i)

Pedagogika o spec. edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
https://www.facebook.com/groups/682520978754439/

ii)

Pedagogika o spec. logopedia
https://www.facebook.com/groups/280577252506824/

iii)

Pedagogika o spec. ogólnopedagogiczna
https://www.facebook.com/groups/2030993753607126/

iv)

Pedagogika o spec. pedagogika opiekuńcza
https://www.facebook.com/groups/2138518179719951/

v)

Pedagogika o spec. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z
coachingiem

https://www.facebook.com/groups/798285483707650/
vi)

Pedagogika o spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
https://www.facebook.com/groups/470713010007835/
II stopień
Pedagogika o spec. resocjalizacja
https://www.facebook.com/groups/223513431525609/
II stopień
Pedagogika o spec. animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami
https://www.facebook.com/groups/2111101759159631/

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
A. Studia inżynieryjne
a. Bezpieczeństwo i higiena pracy
https://www.facebook.com/groups/UKW.BHP.2018/
b. Informatyka
https://www.facebook.com/groups/UKW.Informatyka.2018/
c. Inżynieria techniczno-informatyczna
https://www.facebook.com/groups/UKW.ITI.2018/
d. Inżynieria bezpieczeństwa
https://www.facebook.com/groups/UKW.IB.2018/
e. Inżynieria materiałowa
https://www.facebook.com/groups/UKW.IM.2018/
f. Mechatronika
https://www.facebook.com/groups/UKW.Mechatronika.2018/
B. Studia I stopnia
a. Matematyka
https://www.facebook.com/groups/UKW.Matematyka.2018/

b. Fizyka
https://www.facebook.com/groups/UKW.Fizyka.2018/

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
A. Studia I stopnia
a. Turystyka i Rekreacja
https://www.facebook.com/groups/215676169087477/
b. Rewitalizacja Dróg Wodnych
https://www.facebook.com/groups/444724069335150/
c. Geografia
https://www.facebook.com/groups/668424163506135/
d. Zarządzanie kryzysowe w środowisku
https://www.facebook.com/groups/1107217569418548/
e. Wychowanie fizyczne
https://www.facebook.com/groups/210555416205332/

Wydział Humanistyczny
A. Studia I stopnia
a. Bezpieczeństwo narodowe

https://www.facebook.com/groups/1575801985862441/
b. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

https://www.facebook.com/groups/267257127432374/
c. Edytorstwo

https://www.facebook.com/groups/218476235460985/
d. Filologia
i.

Filologia o spec. filologia angielska
https://www.facebook.com/groups/2137844256497686/

ii.

Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
https://www.facebook.com/groups/265861310631880/

iii.

Filologia o spec. germanistyka (niemiecki od podstaw)
https://www.facebook.com/groups/258104588330554/

iv.

Filologia o spec. germanistyka (ze znajomością)
https://www.facebook.com/groups/192670578251343/

v.

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim bez
znajomości j. niemieckiego
https://www.facebook.com/groups/201542010444420/

vi.

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim ze
znajomością j. niemieckiego
https://www.facebook.com/groups/483462035425679/

vii.

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
https://www.facebook.com/groups/239793673281397/

viii.

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
https://www.facebook.com/groups/240230156571426/

ix.

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim
https://www.facebook.com/groups/420551961798298/

x.

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
https://www.facebook.com/groups/1340788592691130/

e. Filologia polska

https://www.facebook.com/groups/633750363626846/
f.

Historia
https://www.facebook.com/groups/363855744145036/

g. Humanistyka drugiej generacji

https://www.facebook.com/groups/301335013940414/
h. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

https://www.facebook.com/groups/1886910508043453/

i.

Kulturoznawstwo
https://www.facebook.com/groups/974713249356428/

j.

Politologia
https://www.facebook.com/groups/269258283811565/

k. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

https://www.facebook.com/groups/910154439171928/
l.

Regionalistyka europejska
https://www.facebook.com/groups/2571745809718046/

m. Stosunki międzynarodowe

https://www.facebook.com/groups/270704366826663/
n. Wojskoznawstwo

https://www.facebook.com/groups/209179043067920/
o. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

https://www.facebook.com/groups/393776354476788/

Wydział Nauk Przyrodniczych
A. Studia I stopnia
a. Biologia
https://www.facebook.com/groups/669683163375536/
b. Ochrona Środowiska
https://www.facebook.com/groups/525132207901859/
c. Zarządzanie Przyrodą
https://www.facebook.com/groups/289128585166875/
d. Biotechnologia
https://www.facebook.com/groups/196682271000618/

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
A. Studia I stopnia
a. Socjologia
https://www.facebook.com/groups/1435204879913885/
b. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
https://www.facebook.com/groups/229818817641726/
c. Filozofia
https://www.facebook.com/groups/2000948626882399/
d. Ekonomia
https://www.facebook.com/groups/419697348543752/
e. Prawo w biznesie
https://www.facebook.com/groups/251048179009916/
f. Administracja
https://www.facebook.com/groups/499658030457315/

Wydział Edukacji Muzycznej
A. Studia I stopnia
a) https://www.facebook.com/groups/2095143310742402/

