2

Na uniwersytecie

W tym rozdziale dowiesz się:
‒ jak się nazywają insygnia i części stroju rektora,
‒ czym zajmują się rektorzy i administracja uniwersytetu,
‒ jakie są nazwy wydziałów na UMK i nazwy
wybranych kierunków,
‒ jakie są jednostki organizacyjne na wydziałach,
‒ jak wygląda inauguracja roku akademickiego,
‒ o czym mówi tradycyjna pieśń studencka
„Gaudeamus igitur”,
‒ jak się ubrać na inaugurację roku akademickiego.

Na uniwersytecie

REKTORAT
I. Gdyby Mikołaj Kopernik był rektorem, z pewnością wyglądałby w purpurze równie dostojnie jak
w profesorskiej todze na pomniku w centrum Torunia. Na obrazku poniżej nazwij elementy stroju
rektorskiego. Czy rektor w Twoim kraju ubiera się podobnie?
biret

łańcuch

1.

2.

3.

4.

5.

rękawiczka

6.

Pochodzę z
Rektor w moim kraju nosi
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mucet

pierścień

toga

rękawiczka

II. Przeczytaj fragment wystąpienia rektora UMK z okazji inauguracji roku akademickiego
2020/21 i uzupełnij go podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.
atrybut
pierścień

autonomia

berło

społeczeństwo

duma
symbolika

herb

łańcuch
ziemia

Insygnia rektorskie to 0... atrybut … godności, dostojeństwa i 1………………………… uniwersytetu.
Zaliczamy do nich 2…………………………, symbolizujący powiązanie rektora z uczelnią oraz

2

odpowiedzialność za jej jedność, 3…………………………, będące historycznym symbolem władzy,
oraz 4………………………… na znak zaślubin rektora ze społecznością akademicką. Insygnia
rektorskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają jeszcze dodatkową 5……….………...…………. .
Po pierwsze, zostały ufundowane przez 6…………………………. Bydgoszczy i wręczone pierwszemu rektorowi UMK Ludwikowi Kolankowskiemu przez prezydenta tego miasta Józefa
Twardzickiego. Na berle umieszczono 7………………………… obu miast, podkreślono w ten sposób
ponadlokalne znaczenie uniwersytetu i jego wpływ na rozwój całej 8….......………… pomorskiej.
Po drugie, zaprojektował je przybyły z Wilna prof. Jerzy Hoppen, uczeń Ferdynanda Ruszczyca –
autora insygniów Uniwersytetu Stefana Batorego, do którego tradycji z 9……………………….....
się odwołujemy.
Na podstawie: Wystąpienie rektora prof. Andrzeja Tretyna z 1.10.2020 r., https://youtu.be/3EFuyUc5LXw?t=199
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III. Symbolami władzy królewskiej są: korona, berło, jabłko oraz miecz, do insygniów papieskich zaliczamy między innymi tiarę i dwa skrzyżowane klucze, prezydent miasta nosi łańcuch, a godność rektorską
rozpoznamy po berle, łańcuchu i pierścieniu. Podpisz przedstawione insygnia, a następnie połącz
nazwy symboli z definicjami tych słów i zaznacz tę odnoszącą się do symbolu.
berło

1.

3.

jabłko

korona

klucz

korona

łańcuch

miecz

pierścień

2.

4.

5.

6.

32

7.

8.

tiara

A.

łańcuch

1. szereg połączonych ze sobą ogniw
2. ozdoba choinkowa składająca się z połączonych ze sobą ogniw
3. szereg osób, przedmiotów, sytuacji sąsiadujących lub powiązanych ze sobą
4. szereg pasm gór, wzgórz wraz z rozdzielającymi je kotlinami
5. co najmniej dwa połączone ze sobą atomy tworzące związek chemiczny
B.

2

1. obrączka ze szlachetnego metalu i z drogim kamieniem noszona na palcu
dla ozdoby lub jako oznaka godności lub funkcji społecznej
2.

część jakiegoś urządzenia w kształcie koła z dużym otworem pośrodku,
zwykle zakładana na coś

3. otaczający coś ze wszystkich stron krąg przedmiotów lub ludzi
C.
1. przedmiot składający się z trzonka i kulistego
zakończenia, zwykle zdobiony, symbolizujący
władzę królewską lub niektóre godności
2. władza lub godność, której symbolem jest to insygnium

D.

1. obręcz wykonana przeważnie ze złota, zdobiona drogimi kamieniami, noszona na głowie
przez władców jako symbol władzy
2. górna część drzewa składająca się z konarów i gałęzi, zwykle pokryta liśćmi lub igłami
3. górna wystająca z dziąsła część zęba pokryta szkliwem
4. pieniądz używany w niektórych państwach
5. grupa najwyższych szczytów określonego pasma górskiego lub terenu
6.

choroba COVID-19 (wywoływana przez jedną z odmian koronawirusa), która w 2020 r.
spowodowała wybuch pandemii
E.
1. kulisty jadalny owoc o cienkiej czerwonej, zielonej
lub żółtej skórce i białym lub żółtawym miąższu
z małymi brązowymi pestkami w środku
2. złota kula z krzyżem na wierzchu będąca jednym
z trzech symboli władzy królewskiej lub cesarskiej

F.

1. do niedawna uroczyste nakrycie głowy papieża,
w starożytności nakrycie głowy niektórych monarchów
wschodnich, w kształcie ozdobnego stożka
2. urząd lub godność papieża
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G.
1. przedmiot, który wkłada się do zamka lub innego otworu i przekręca w celu otwarcia
lub zamknięcia zamka albo odblokowania jakiegoś urządzenia
2. narzędzie do przykręcania lub odkręcania śrub i nakrętek
3. zespół zasad, według których podejmuje się jakieś działania
4. zestaw prawidłowych odpowiedzi
5. metoda szyfrowania, zabezpieczania i przechowywania danych
6.

uporządkowane zestawienie nazw gatunkowych organizmów żywych

7. układ przypominający literę V, w jakim lecą ptaki lub samoloty
8.

znak na pięciolinii wskazujący na wysokość zapisywanych za nim dźwięków
H.
1. dawna broń mająca długie, proste, dosyć szerokie ostrze
oraz prosty otwarty uchwyt w kształcie krzyża
2.

ruchoma płyta, którą wysuwa się przez specjalny otwór
poniżej dna łodzi żaglowej, aby zwiększyć jej stabilność
i zapobiec znoszeniu z kursu przez wiatr

Na podstawie: Piotr Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, wsjp.pl; Mirosław Bańko (red.), Inny słownik
języka polskiego, Warszawa 2000

IV. Co to jest? Ułóż słowa z podanych liter.

1.

oglo

2.

3.

ćciępez

emald

logo

4.
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kta

5.

odłgo

6.

asdzatnr

V. Korzystając z dowolnych źródeł, wskaż właściwą odpowiedź.
0. Rektorat jest
a. kursem, na którym uczy rektor.
b. rektorem elektem.

2

c. rozporządzeniem rektora.
d. siedzibą władz uniwersytetu.
1. Od roku 1973, czyli Roku Kopernikańskiego przypadającego w 500. rocznicę urodzin Mikołaja
Kopernika, rektorat mieści się przy ul. Gagarina 11. W latach 1945–1973 rektor urzędował w
a. Collegium Minus.
b. Collegium Maximum.
c. Collegium Maius.
d. Dworze Artusa.
2. Rektorat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu znajduje się
a. we wschodniej części miasta.
b. w zachodniej części miasta.

5. Rektor, czyli osoba zarządzająca uczelnią, to

c. w północnej części miasta.

a. Jego Eminencja.

d. w południowej części miasta.

b. Jego Wysokość.
c. Jego Ekscelencja.

3. W rektoracie UMK

d. Jego Magnificencja.

a. nie kupisz gadżetów promujących UMK.
b. nie wypożyczysz książek.
c. nie wypłacisz stypendium w kasie.
d. nie odbierzesz decyzji w sprawie
stypendium rektora.

6. Pisząc e-mail do prorektora, użyjesz formy
a. Szanowny Panie Profesorze / Szanowna
Pani Profesor.
b. Panie Kowalski / Pani Kowalska.
c. Szanowny Panie Prorektorze / Szanowna

4. Zastępcą rektora jest
a. wicerektor.
b. prorektor.

Pani Prorektor.
d. Szanowny Panie Rektorze/ Szanowna Pani
Rektor.

c. dyrektor.
d. pryncypał.
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VI. Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz, czy są one sformułowane w stronie czynnej czy biernej.
Przekształć zdania w stronie czynnej na bierną, a zdania w stronie biernej na czynną. Zwróć uwagę,
że nazwy urzędów jednoosobowych są zapisane wielką literą – taka zasada obowiązuje w aktach
prawnych (możesz o tym przeczytać w zbiorze zasad ortograficznych: https://sjp.pwn.pl/zasady/
85-18-28-Nazwy-urzedow-jednoosobowych-w-aktach-prawnych;629404.html).

0. JM Rektor nadzoruje działalność wydziałów i szkół doktorskich.

Działalność wydziałów i szkół doktorskich jest nadzorowana przez
JM Rektora.
1. Uniwersytet jest reprezentowany na zewnątrz przez JM Rektora.

strona czynna
strona bierna

strona czynna
strona bierna

2. JM Rektor kształtuje zasady współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

strona czynna
strona bierna

3. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą inicjuje i nadzoruje
współpracę uniwersytetu w zakresie badań naukowych.

strona czynna
strona bierna

4. Współpraca zagraniczna studentów i doktorantów w zakresie studiów i praktyk zagranicznych jest nadzorowana przez Prorektora ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą.

strona czynna
strona bierna
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5. Współpraca z sektorem gospodarczym oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi jest inicjowana i nadzorowana przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym.

strona czynna
strona bierna

6. Prorektor ds. Kształcenia sprawuje nadzór nad jakością kształcenia.

2

strona czynna
strona bierna

7. Indywidualne sprawy studentów i doktorantów wynikające z realizacji regulaminu studiów są prowadzone przez Prorektora ds. Studenckich.

strona czynna
strona bierna

8. Prorektor ds. Collegium Medicum nadzoruje działalność wydziałów i szkoły doktorskiej zlokalizowanych w Bydgoszczy.

strona czynna
strona bierna

Na podstawie: pismo okólne nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie
zakresu działania Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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VII. Odszyfruj nazwy, żeby dowiedzieć się, kto pełni funkcje kierownicze na uniwersytecie.
0.

prorektor
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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VIII. Znajdź w wykreślance (pionowo i poziomo) nazwy ośmiu pracowników uniwersytetu.
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IX. Dopasuj cechy dobrego pracownika do przysłów o nich mówiących.
cierpliwość dociekliwość dyskrecja inteligencja odwaga posłuszeństwo pracowitość
rzetelność skromność szybkość działania wytrwałość zdolność adaptacji życzliwość
0. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.

cierpliwość

1. Jest to cnota nad cnotami trzymać język za zębami.
2. Mądrej głowie dość dwie słowie.
3. Jak się człowiek przyłoży, to mu i w piekle niezgorzej.
4. Pokorne cielę dwie matki ssie.
5. Dwa razy daje, kto prędko daje.
6. Kto się nie leni, robi złoto z kamieni.
7. Koniec języka za przewodnika.
8. Śmiałym szczęście sprzyja.
9. Kropla drąży skałę.
10. Siedź w kącie – znajdą cię.
11. Lepiej dojrzeć samemu, niż wierzyć drugiemu.
12. Kto w ciebie kamieniem, ty w niego chlebem.
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X. Administracja ma zapewnić sprawne funkcjonowanie uniwersytetu – zajmuje się działaniami
organizacyjnymi, finansowymi, gospodarczymi, technicznymi i usługowymi. Niektóre z jej zadań
wymieniono poniżej. Przekształć podane informacje według wzoru.
Administracja UMK
0. przygotowuje i realizuje uchwały, zarządzenia i inne akty normatywne, decyzje, umowy,
porozumienia i inne dokumenty.
1. opracowuje analizy, sprawozdania i inne materiały.
2. planuje i realizuje remonty, zaopatrzenie materiałowe itp.
3. prowadzi ewidencję i zbiera przepisy prawne związane z zakresem swojego działania.
4. ochrania powierzone mienie i zabezpiecza jego sprawność techniczną.
5. gospodaruje drukami ścisłego zarachowania.
6. przekazuje akta do archiwum.
Administracja UMK zajmuje się
0.

przygotowywaniem i realizowaniem uchwał, zarządzeń i innych aktów normatyw
nych, decyzji, umów, porozumień i innych dokumentów.

1.

Na podstawie: zarządzenie nr 173 z dnia 7 grudnia 2009 r. – Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

40

XI. Przeczytaj fragmenty statutu uniwersytetu i zapytaj o podkreślone wyrażenia.
0. Rektor i kierownicy jednostek organizacyjnych uniwersytetu ustalają zakres, formy i środki realizacji zadań przez administrację uczelni.

Kto ustala zakres, formy i środki realizacji zadań przez administrację uczelni?
1. Uniwersytet może realizować przedsięwzięcia, współpracując z podmiotami prywatnymi w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.

2

2. Uniwersytet realizuje swoje zadania w zgodzie z zasadą wolności nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

3. Kanclerz podlega bezpośrednio rektorowi.

4. Pracownikami uniwersytetu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

5. Zasady przyznawania stypendiów określa rektor po zasięgnięciu opinii rady rektorskiej.

6. Uniwersytet troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwentach, studentach i doktorantach.

Na podstawie: uchwała nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. – Statut
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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XII. Wstaw do zdań wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.
0. Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza stypendystów programu imienia … generała

Władysława Andersa … (generał Władysław Anders) na spotkanie organizacyjne.
1. Uroczyste rozpoczęcie kursu letniego odbędzie się w Collegium Maius w sali imienia Ludwika
Kolankowskiego –…………………………...................………..... (pierwszy rektor UMK).
2. Jestem pewien, że Aula UMK mieści się przy ulicy …………………… (Gagarin), a nie przy placu
…………………… (Rapacki).
3. Zagraniczni studenci powinni przed rozpoczęciem nowego semestru zapisać się na kursy języka
polskiego w Studium …...………………….......………………………………………… (Kultura i Język Polski)
dla Obcokrajowców.
4. W Dziale Promocji i Informacji można kupić uniwersyteckie gadżety, np. kubki z …………………
(logo UMK), koszulki z ………................................ (hashtag USOS) i koperniczkowe .........................
(pendrive).
5. W Muzeum Uniwersyteckim na parterze powstała reprezentacyjna Sala ………....……....................
(Rektorzy UMK), w której zawieszono portrety rektorów.
6. Ponieważ każdy potrzebuje szybkiej informacji, cieszymy się z ………...……………................…………
……......................…........…........................…… (nowy internetowy portal informacyjny), który został
uruchomiony pod adresem www.portal.umk.pl.
XIII. Wielowyrazowe nazwy własne najczęściej funkcjonują w skróconych postaciach zgodnie z zasadą
ekonomii językowej. Przekształć nazwy jednostek uczelnianych w skrótowce i zapisz, jak się je
wymawia.
0. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
2. Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej
3. Uniwersyteckie Centrum Sportowe
4. Wydział Sztuk Pięknych
5. Dom Studencki nr 1
6. Uniwersyteckie Centrum Informatyczne
7. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
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XIV. Przekształć zdania według wzoru, używając form bezosobowych w czasie teraźniejszym i przeszłym.
0. Studentom nieposiadającym konta bankowego Dział Finansowy wypłaca stypendia w kasie
bankowej.
obecnie: Studentom nieposiadającym konta bankowego wypłaca się stypendia w kasie bankowej.
dawniej: Studentom

nieposiadającym konta bankowego wypłacano stypendia w kasie bankowej.

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych wykonuje diagnostyczny test językowy dla studentów
rozpoczynających lektorat.

2

obecnie:
dawniej:
2. Obowiązkowe szkolenie e-BHP dla studentów uniwersytet przeprowadza na początku roku
akademickiego.
obecnie:
dawniej:
3. Wiosną rektor zarządza ramową organizację następnego roku akademickiego dla wydziałów
zlokalizowanych w Toruniu i Bydgoszczy.
obecnie:
dawniej:
4. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa przy UMK, oferuje seniorom zajęcia z zakresu
kultury, oświaty i ochrony zdrowia.
obecnie:
dawniej:
5. W Biurze Karier specjaliści pomagają studentom w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i szukaniu odpowiednich ofert pracy.
obecnie:
dawniej:
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WYDZIAŁY
XV. Dopasuj nazwy wydziałów UMK do obszarów nauk, które reprezentują.

2

nauki humanistyczne

nauki o sztuce

nauki społeczne

nauki przyrodnicze

nauki ścisłe

Wydział Farmaceutyczny
nauki medyczne
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XVI. Dopasuj nazwy kierunków do wydziałów.
archeologia

architektura informacji

etnologia – antropologia kulturowa

filologia rosyjska

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
historia

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
kognitywistyka

lingwistyka praktyczna i copywriting

medioznawstwo

filologia polska jako obca
lingwistyka stosowana

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia skandynawsko-bałtyckie

kulturoznawstwo
praca socjalna

wojskoznawstwo

filologia rosyjska
Wydział
Humanistyczny

Wydział Filozofii
i Nauk Społecznych

Wydział
Nauk Historycznych

XVII. Na wydziale funkcjonują jednostki o różnych nazwach. Dopasuj ich nazwy do definicji.
instytut

1.

A.

jednostka organizacyjna uczelni o wąskiej dyscyplinie badań,
mniejsza niż instytut

katedra

2.

B.

pracownia, w której przeprowadza się badania naukowe
wymagające eksperymentów

studium

3.

C.

jednostka w strukturze uczelni większa od katedry, a mniejsza od
wydziału, związana z konkretną dziedziną (np. językoznawstwem)

laboratorium

4.

D.

najmniejsza jednostka organizacyjna na uczelni wyższej

pracownia

5.

E.

niezależna jednostka organizacyjna uczelni wyższej obsługująca
różne wydziały
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
XVIII. Przeczytaj dialog i zdecyduj, czy podane niżej twierdzenia są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N).
1 października Milan spotyka studentów przed aulą UMK, gdzie ma się odbyć inauguracja roku
akademickiego.
Milan:

Cześć! Jestem Milan. Czekacie na inaugurację roku akademickiego? Stoję tu od 15 minut
i nie wiem, do kogo podejść. Spodziewałem się tłumów przed aulą, a widzę tylko małe

2

grupy młodych osób i nikogo z nauczycieli.
Kasia:

Cześć! Miło cię poznać. Jestem Kasia. Wszyscy tu jesteśmy nowi. Prawie nikt nikogo nie
zna, więc każdy trzyma się z boku. Przypuszczam, że rektorzy, dziekani różnych wydziałów i profesorowie są już w środku. Pewnie zakładają togi i birety. Od dziś jestem studentką I roku filologii polskiej, a od roku kulturoznawstwa. Co będziesz studiować?

Milan:

Polonistykę.

Kasia:

Świetnie! Będziemy razem na roku.

Milan:

Niestety nie. Jestem na II roku, ale może wybiorę jakieś zajęcia z pierwszego. Prawie
wszystko w programie studiów wydaje mi się ciekawe.

Kasia:

Na inauguracji roku akademickiego zwykle bywają studenci I roku i obcokrajowcy. Dla
obu grup jest to coś nowego. A co ciebie tu sprowadza?

Milan:

Mój tata pochodzi z okolic Torunia, a mama jest Serbką. Studiuję polonistykę na uniwersytecie w Belgradzie. Przyjechałem do Polski na rok. Kasiu, jeśli dobrze pamiętam, w programie był jakiś krótki wykład.

Kasia:

Będzie wszystko. Przemowy, wykład inauguracyjny, immatrykulacja przedstawicieli studentów I roku, a chór akademicki zaśpiewa „Gaudeamus igitur”.

Milan:

Właśnie na to liczyłem.

Kasia:

Jak ci się spodoba, jeszcze w tym tygodniu możliwa jest powtórka.

Milan:

Jaka powtórka?

Kasia:

W czwartek odbędzie się inauguracja tylko dla studentów Wydziału Humanistycznego.

Milan:

Dwie inauguracje?

Kasia:

Tak, ogólnouniwersytecka i wydziałowa. Dziś umówiłam się z koleżankami z ogólniaka,
ale jutro możemy się spotkać w Collegium Maius. Oprowadzę cię po budynku. Czeka
cię kilka wizyt w dziekanacie. Może przyda ci się pomoc.
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Milan:

Nie odmówię. Chociaż dość dobrze radzę sobie z polskim, na myśl o załatwianiu spraw
w dziekanacie robi mi się słabo.

Kasia:

Nie przejmuj się, pomogę ci we wszystkim. Przejście przez formalności to duże wyzwanie
nawet dla polskiego studenta. Do zobaczenia!

Milan:

Do zobaczenia!

0. Na inaugurację roku akademickiego czekało dużo studentów.

P

N

1. Oprócz studentów przed aulą stali również profesorowie.

P

N

2. Na inaugurację roku kadra akademicka zakłada togi i birety.

P

N

3. Kasia i Milan są na tym samym roku studiów.

P

N

4. Milan zapoznał się z programem studiów toruńskiej polonistyki.

P

N

5. Milan jest zainteresowany różnymi przedmiotami, również z niższego roku.

P

N

6. Studenci zagraniczni często uczestniczą w inauguracji roku akademickiego.

P

N

7. Milan ma polskie korzenie i dobrze mówi po polsku.

P

N

8. Milan zdecydował się na roczny pobyt w Polsce.

P

N

9. Podczas uroczystości wszyscy studenci otrzymają indeksy.

P

N

10. Na rozpoczęciu roku akademickiego zostanie wygłoszony wykład.

P

N

11. Wydziały organizują inaugurację roku akademickiego dla swoich studentów.

P

N

P

N

P

N

P

N

12. Studenci polonistyki zainaugurowali rok akademicki przed inauguracją
ogólnouniwersytecką.
13. Milan poprosił Kasię o pomoc w załatwieniu formalności w dziekanacie.
14. Kasia pójdzie z Milanem do Collegium Maius zaraz po uroczystym
rozpoczęciu roku akademickiego.
XIX. Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne.
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mały

0.

młody

małość

polski

4.

1.

ciekawy

5.

nowy

2.

krótki

6.

różny

3.

wspaniały

7.

XX. Połącz wyrazy z dwóch kolumn i zapisz powstałe w ten sposób wyrażenia w odpowiedniej formie.

różne wydziały

grupa

Toruń

studenci
inauguracja

sprawy

załatwianie

młode osoby

przedstawiciele

dziekani różnych wydziałów

studenci

dziekani

2

przedstawiciele I roku
rok akademicki

program

studia

okolice

filologia polska

immatrykulacja

XXI. Dopasuj pojęcia do ich definicji.
1. toga

2. ogólniak

3. inauguracja

6. aula

7. wydział

8. dziekanat

4. immatrykulacja
9. biret

5. przemowa

10. wykład inauguracyjny

A. oficjalna wypowiedź, często długa i uroczysta, wygłaszana zwykle do wielu słuchaczy
B. luźny, zwykle czarny strój wkładany przez profesorów wyższej uczelni na uroczyste okazje
C. część wyższej uczelni wydzielona administracyjnie ze względu na dziedzinę wiedzy,
jaką się tam studiuje
D. nakrycie głowy o różnym kształcie i kolorze, noszone m.in. przez profesorów wyższych
uczelni podczas uroczystości
E. duża reprezentacyjna sala wykładowa, zwykle na wyższej uczelni
F. ustne przedstawienie jakiegoś tematu wygłoszone na inauguracji roku akademickiego
G. uroczystość przyjęcia studentów na pierwszy rok studiów
H. uroczyste rozpoczęcie jakiejś imprezy lub działalności
I. biuro kierowane przez dziekana zajmujące się sprawami wydziału
J. potoczna nazwa liceum ogólnokształcącego
Na podstawie: Mirosław Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000
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XXII. Ułóż fragmenty informacji o pieśni „Gaudeamus igitur” we właściwej kolejności.
A. Pieśń „Gaudeamus igitur”, czyli po polsku „Radujmy się więc”, rozbrzmiewa na wszystkich
uczelniach podczas inauguracji roku akademickiego. Ów hymn, mający przeszło 200 lat,
B. Jednak hipotezie, że jest to jeden i ten sam tekst, przeczy zapis melodii, która nie przypomina dzisiejszej. Na manuskrypt pierwowzoru,
C. uznaje się za najstarszą zachowaną pieśń żaków, opisującą ich wolne i łatwe życie. Niektórzy
badacze języka doszukują się związku tekstu „Gaudeamus igitur” z wierszem „Scribere
proposui”
D. przechowywany w Bibliotheque Nationale w Paryżu, natrafił dopiero na początku XVIII w.
niejaki Johann Christian Günther. Przetłumaczył on średniowieczny utwór „Scribere proposui”
E. któremu w 1781 r. wpadła w ręce odbitka manuskryptu hymnu pokutnego z XIII w. Musimy
sobie bowiem uświadomić, że

mamy do czynienia właśnie z tekstem o mało optymi-

stycznej wymowie.
F. pochodzącym z 1287 r., którego dwa wersy są niemal identyczne z dwoma ostatnimi
z „Gaudeamus igitur”.
G. po czym wydrukował go w „Studentlieder” („Śpiewniku studenckim”). Kiedy jednak wiersz
zdobył popularność, jako tytuł zaczęły funkcjonować początkowe wyrazy (incipit) pierwszej
zwrotki.
H. Kindleben, znany z hulaszczego trybu życia, mocno przerobił pierwotną wersję pieśni
i początkowo nadał swemu dziełu tytuł „De brevitate vitae” („O krótkości życia”),
I.

na język niemiecki i całości nadał tytuł „Brüder, laßt uns lustig sein” („Bracia, weselmy się”).
Następnie do owych słów dorobiono muzykę. Dzisiejszą wersję (po łacinie) zawdzięczamy

J.

wędrownemu poecie, studentowi uniwersytetu w Halle Christianowi Wilhelmowi Kindlebenowi,

Na podstawie: https://obcyjezykpolski.pl/gaudeamus-igitur/
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XXIII. Przeczytaj omówienie tekstu „Gaudeamus igitur” i wstaw oznaczenia fragmentów polskiego
tłumaczenia pieśni we właściwe miejsca.
A. Niechaj żyją wszystkie dziewczyny,

B. Życie nasze krótko trwa,

przystępne, piękne,

szybko się skończy,

niechaj żyją i mężatki,

śmierć nadchodzi szybko

delikatne, miłe,

i porywa nas okrutnie,

dobre, pracowite.

nikomu to nie będzie oszczędzone.

C. Radujmy się więc,

D. Niech żyje akademia,

dopókiśmy młodzi.

niech żyją profesorowie,

Po przyjemnej młodości,

niech żyje każdy,

po uciążliwej starości

niech żyją wszyscy z osobna,

posiędzie nas ziemia.

niechaj zawsze kwitną!

E. Niech żyje i państwo,

2

F. Gdzie są ci, którzy przed nami

i ten, kto nim rządzi,

byli na świecie?

niech żyje nasze miasto,

Pójdźcie do bram niebios,

mecenasów łaskawość,

zejdźcie do piekieł.

która nas tu chroni!

Gdzie są teraz? Już byli!

Jeśli przeanalizujemy tekst „Gaudeamus igitur”, przekonamy się, że spore jego fragmenty nie
przystają do odświętnych realiów inauguracji roku akademickiego, mówią bowiem o krótkości
i marności życia. Ponadto hymn zaczyna się jakoś dziwnie, bo od… podsumowania: [0… C …].
Aby przesłanie owych smutnych słów zostało dobrze odebrane, należałoby najpierw wprowadzić czytelnika w temat, rozpocząć od refleksji ogólnej, pochylenia się nad upływem czasu
i przemijania, a nie od razu od komentarza. A zatem zgódźmy się, że kolejność pierwszych strof
„Gaudeamus igitur” powinna być inna, tzn. najpierw zwrotki o przemijaniu życia [1…………] i jego
krótkości [2…………], a po nich „Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi”.
Dopiero w dalszej części tekstu ujawnia się hedonistyczna postawa poety i pozytywny stosunek
do otoczenia. Oto w strofie czwartej wznosi on okrzyki (z pewnością przy okazji toastów) na cześć
akademii i jej profesorów: [3…………]. Na koniec nachodzą go ogólne refleksje społeczne, zwraca
się bowiem do rządzących państwem i miastem [4…………], aż wreszcie przywołuje piękne dziewczyny, czy to stanu wolnego, czy mężatki [5…………].
Na podstawie: https://obcyjezykpolski.pl/gaudeamus-igitur/
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akademickiego na UMK w 1970 r. (kpbc.umk.pl/publication/26064/edition/34864/inauguracja
roku-akademickiego-na-uniwersytecie-mikolaja-kopernika-3-pazdziernika-1970-r-uniwersytet
mikolaja-kopernika-torun?language=pl). Możesz w nim usłyszeć oryginalny tekst „Gaudeamus
igitur”.

muzyka: Johann Christian Günther
słowa: Christian Wilhelm Kindleben

Gaudeamus igitur,

Vivat academia,

iuvenes dum sumus.

vivant professores,

Post iucundam iuventutem,

vivat membrum quodlibet,

post molestam senectutem

vivant membra quaelibet,

nos habebit humus.

semper sint in flore!

Ubi sunt, qui ante nos

Vivat et res publica,

in mundo fuere?

et qui illam regit,

Vadite ad superos,

vivat nostra civitas,

transite ad inferos.

maecenatum caritas,

Ubi iam? Fuere!

quae nos hic protegit!

Vita nostra brevis est,

Vivant omnes virgines,

brevi finietur.

faciles, formosae,

Venit mors velociter,

vivant et mulieres,

rapit nos atrociter,

tenerae, amabiles,

nemini parcetur.

bonae, laboriosae!

Źródło zapisu nutowego: www.deutschland-lese.de/index.php?article_id=644
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W archiwach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej znajdziesz krótki film o inauguracji roku

XXIV. Wstaw do tekstu wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.
Inauguracja roku akademickiego – jak się ubrać? (Poradnik dla niego)
Idealny moment na zrobienie 0… dobrego

pierwszego wrażenia … (dobre pierwsze wrażenie) na

studiach to inauguracja roku akademickiego. Jak się ubrać? To pytanie z pewnością wzbudza
wątpliwości. Zupełnie niepotrzebnie. Jeśli nadal się zastanawiasz, podpowiadamy, co wypada
założyć na 1………………......…… ……........……………… (uroczyste rozpoczęcie) roku akademickiego.

2

Czy trzeba założyć garnitur?
Uroczystość inauguracji roku akademickiego w 2…………………… …………………… (zabytkowa aula)
uczelni, z rektorem, 3……..……………… ……………..……… (grono profesorskie) i 4…………...…………
……….....…….……… (zaproszony gość – l.mn.) to z pewnością szczególna ceremonia, wymagająca
5………………….…

……………….…… i ……………….…… (odpowiednia oprawa i strój). Odradzamy więc

przyjście w jeansach i 6…………...………… ………..…………… (znoszony T-shirt). W takiej sytuacji trzeba
zadbać o 7……………….....…… …………...………… (elegancki strój), jednak bez przesady. Chyba że
zostałeś wytypowany do reprezentowania studentów lub czeka cię oficjalne mianowanie na
studenta przez samego rektora. Wówczas zadbaj o garnitur, krawat, 8…….….……….. ………..…………
(biała koszula) i nienagannie wypastowane buty.
Garnitur w 9…………………… …………………… (nowoczesne wydanie)
Garnitur kojarzy się głównie z powagą i elegancją na 10…………………… …………………… (najwyższy
poziom). Tak wcale nie musi być! Szczególnie jeśli jesteś studentem. Na 11……….......……………
…………………… (poważny garnitur) jeszcze przyjdzie czas, a teraz warto manifestować swoją
młodość, zachowując elegancki look! Jak to zrobić? Na 12…………………… …………………… (biała
koszula) załóż 13…………………… …………………… (skórzana kurtka), ubierz się w 14……………………
…………………… (luźna marynarka) lub zamiast niej wybierz koszulę i sweter o 15……………………
…………………… (garniturowy krój).
Marynarka i chinosy, czyli co wypada
Jeśli chcesz postawić na 16…………………… …………………… (elegancka stylizacja), a jednocześnie
zrezygnować z garnituru, wybierz zestaw marynarka, chinosy i koszula. Doskonale pasują na
początek roku akademickiego, a jednocześnie przełamują nieco 17…………………… ……………………
(oficjalny charakter) uroczystości.
Na podstawie: www.visciolafashion.com/inauguracja-roku-akademickiego-jak-sie-ubrac-poradnik-dla-niego,b39.html
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XXV. Na podstawie tekstu zdecyduj, czy podane niżej twierdzenia są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N).
Inauguracja roku akademickiego – jak się ubrać? (Poradnik dla niej)
Galowy strój w tradycyjnym rozumieniu – biała bluzka i czarna spódnica – może niekoniecznie, ale
należy się ubrać elegancko. Z pewnością tego dnia zostaw jeansy w domu. Chyba że przebierzesz się
w nie na nieoficjalną część rozpoczęcia roku akademickiego, czyli studencką integrację. Zrezygnuj
również z jaskrawych kolorów – inaczej zanadto będziesz wyróżniać się z tłumu. Subtelna elegancja
w młodzieńczym wydaniu będzie najlepiej widziana.
Możesz na przykład założyć czarną plisowaną spódnicę lub spódniczkę ze skóry (o długości
minimum do kolan) i białą albo kremową bluzkę – niekoniecznie z kołnierzykiem. Taka stylizacja
podkreśli młodzieńczość, a zarazem będzie utrzymana w eleganckiej tonacji.
Na inaugurację roku akademickiego możesz założyć również elegancką sukienkę. Jaka dokładnie
będzie odpowiednia? Najlepiej o długości do kolan, niezbyt skąpa i nieodsłaniająca zbyt wiele.
Jeśli chodzi o kolory, to doskonałe będą te stonowane, takie jak granatowy, ciemny zielony,
burgund, beżowy, biały lub szary. Idealną alternatywą jest sukienka z kołnierzykiem, w nieco
oksfordzkim, lecz młodzieńczym stylu.
Jeśli nie jesteś zwolenniczką spódniczek i sukienek, postaw na elegancki, a zarazem wygodny
zestaw – spodnie, koszula i żakiet. Będziesz w nim wyglądać jednocześnie elegancko i swobodnie.
Na podstawie: www.visciolafashion.com/inauguracja-roku-akademickiego-jak-sie-ubrac-poradnik-dla-niej,b38.html

0. Galowy strój to biała bluzka i granatowa spódnica.

P

N

P

N

P

N

P

N

4. Na inaugurację lepiej założyć dłuższą spódniczkę lub sukienkę.

P

N

5. Tego dnia należy wybrać sukienkę w oksfordzkim stylu.

P

N

6. Alternatywą dla sukienki lub spódniczki są eleganckie spodnie.

P

N

1. Jeansy są odpowiednie na spotkanie integracyjne, ale nie na uroczyste
rozpoczęcie roku akademickiego.
2. W doborze odpowiedniego stroju ważna jest również kolorystyka.
3. Studentkom doradza się wyłącznie klasyczny ubiór na inaugurację
roku akademickiego.
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XXVI. Połącz rzeczowniki z ich określeniami i zapisz powstałe w ten sposób frazy.
dopasowana
odpowiednie
plisowana
bluzka
strój
sukienka
ubranie
spódnica

elegancki
skąpa

2

galowy
do kolan
w młodzieńczym stylu
z kołnierzykiem
ze skóry

przymiotnik + rzeczownik

rzeczownik + konstrukcja z przyimkiem

skąpa sukienka
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kanclerz
kwestor

dziekan
prodziekani

JEDNOSTKI UNIWERSYTECKIE

WŁADZE
rektor
prorektorzy

wydział
instytut
katedra
studium
centrum
pracownia
laboratorium

sztandar

działy
dziekanaty
sekretariaty

godło
pieczęć
logo

wydaje
uchwały
zarządzenia
akty
decyzje
zawiera
umowy
porozumienia
sporządza
analizy
sprawozdania

insygnia władzy
rektorskiej
berło
pierścień
łańcuch

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

SYMBOLE I ZNAKI

ADMINISTRACJA
dyrektor
kierownik

uroczystość
święto uczelni
immatrykulacja
„Gaudeamus igitur”

