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Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od
semestru letniego roku akademickiego 2021/2022
W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy
dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób
niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.
Zgodnie ze znowelizowanym
art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478
z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny
okres wynoszący 12 semestrów,
bez względu na ich pobieranie
przez studenta, z zastrzeżeniem
że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
drugiego stopnia – nie dłużej
niż przez 7 semestrów.
Wprowadzono dodatkowo
rozwiązanie, zgodnie z którym w
przypadku jednolitych studiów
magisterskich, które zgodnie z
przepisami prawa trwają 11 albo

12 semestrów (np. na kierunkach
medycznych), łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy
o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.
Dzięki powyższej regulacji,
okres przysługiwania świadczeń
jest obecnie dłuższy o 2 semestry
od czasu trwania studiów, zarówno w przypadku standardowego
5-letniego łącznego okresu studiowania do uzyskania tytułu zawodowego magistra, jak i w przypadku dłuższego okresu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich (5,5 lub 6 lat), co umożliwia studentom wszystkich kierunków ukończenie studiów ze
wsparciem finansowym także w
sytuacji konieczności wydłużenia kształcenia o rok w związku z
np. chorobą lub macierzyństwem.
Ustawa nowelizująca uregu-

lowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na
studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania
z urlopów od zajęć, z wyjątkiem
semestrów na kolejnych studiach
pierwszego stopnia rozpoczętych
lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata,
inżyniera albo równorzędnego. W
przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry
odbywane równocześnie traktuje
się jako jeden semestr.
Nowelizacja rozszerzyła także
uprawnienia studentów do stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu. Usta-

wa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium
dla osób niepełnosprawnych dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres
do 12 semestrów. Wcześniej stypendium to przysługiwało dodatkowo tylko na jednym kolejnym
kierunku studiów.
Przepisy dotyczące okresu
przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.
Znowelizowane przepisy mają
zastosowanie do przyznawania
świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.
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Konkurs 11. Strefa Studenta
– startujemy z zapisami!
Ruszyła rejestracja na Konkurs 11. Strefa Studenta,
organizowany podczas 14. edycji Międzynarodowych
Targów Opakowań Packaging Innovations, które odbędą
się w dn. 31.05.-01.06.2022 w EXPO XXI Warszawa. Na
zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia.
W ramach Targów Packaging
Innovations młodzi projektanci
mają okazję do wzięcia udziału
w konkursie na najlepszy projekt opakowania lub etykiety.
Konkurs daje możliwość studentom na promocję nowatorskich
prac szerokiemu gronu odbiorców oraz integrację i nawiązanie
relacji z biznesowym środowiskiem branży opakowań.
Studenci zaprezentują swoje
prace konkursowe w trzech kategoriach: wrażenie, funkcjonalność i forma oraz szata graficzna.
W jury zasiądą: prof. Stanisław Tkaczyk, Prezes Polskiej
Izby Opakowań, Konrad Nowakowski, Prezes Polskiej Izby
Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO, Krzysztof Skrobot,
Dyrektor Polskiej Izby Flekso-

grafów, Izabela E. Seidl-Kwiatkowska, Prezes European Media Group - wydawca magazynu „Packaging Polska”,
Dla laureatów konkursu
przygotowane są atrakcyjne
nagrody: możliwość bezpłatnej prezentacji swoich prac w
ramach konkursowego stoiska
Strefa Studenta podczas targów,
nagrodę pieniężną w wysokości
1000 zł dla Laureata z każdej
kategorii. Udział w konkursie
to przede wszystkim możliwość
dotarcia do potencjalnego pracodawcy, spotkania z ekspertami i szansa zaistnienia w branży opakowań.
Sprawdź jak się zgłosić: Link
do rejestracji: https://packaging2022.exposupport.pl/student/register.

3

Przewodnik Edukacyjny - Marzec 2022

Tydzień Mózgu - ONLINE i OFFLINE 14 – 19 marca 2022 r.
Z okazji obchodów Światowego Tygodnia Mózgu, święta dociekliwych poznawczo, zapraszamy na cykl spotkań z mózgiem
w tle!
Podobnie jak w roku ubiegłym, z uwagi na duże zainteresowanie spotkaniami w ramach
Tygodnia Mózgu, zapraszamy
na kolejną edycję, przygotowaną wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Planujemy porozmawiać
tym, od czego zależy przyjemność, co dzieje się w głowach nastolatków oraz dotkniemy problemu wiary w szarlatanów. Pokażemy bogactwo perspektyw,
dotkniemy trudnych pytań szukając na nie odpowiedzi.
Zapraszamy do udziału w
rozmowach z zaproszonymi,
wyjątkowymi gośćmi, na żywo,
w formule online. W tym roku
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Mensa zapraszamy również na
Dzień Inteligencji.
Z uwagi na obecną sytuację
w Ukrainie chcemy podkreślić,
że proponowane tematy spotkań mogą zostać przez prowadzących zmienione i dostosowane do powagi sytuacji.
REKLAMA

Program:
Wtorek,
15 marca, godz. 18:00
Aleksandra Musielak
Mózg nastolatka – co tam
się dzieje?
Mózg nastolatka to fascynująca machina. Ilość zmian, które w nim zachodzą oraz ich tempo powodują, że bycie nastolatkiem jest bardzo trudne. Podczas spotkania opowiem o biologii mózgu, która odpowiada za
specyficzny dla tego wieku sposób funkcjonowania. Powiem
jak działa mózg nastolatka – jakie ma „pole odbioru” oraz czy
nastolatkiem naprawdę rządzą
„tylko hormony”.
Środa, 16 marca, godz. 18:00
Piotr Bucki
Dlaczego ufamy szarlatanom?!
Oszust z Tindera, inżynier
maszyn budowlanych sprzedający lewoskrętną witaminę C,
populiści w polityce, wróżki i

chiromanci na których polacy
wydają 4 miliardy złotych rocznie. Co mają ze sobą wspólnego?
Niezwykła umiejętność sprzedawania nam nadziei. Ufamy szarlatanom, nabieramy się na piramidy finansowe, rujnujemy
zdrowie i czasem tracimy życie. Na ich techniki są narażeni wszyscy - nie przychodź więc
na to spotkanie z myślą, że posłuchasz o głupocie i naiwności
innych. Posłuchasz o tym, dlaczego też musisz uważać. I dowiesz się, jak wzmożyć czujność.
Piątek, 18 marca, godz. 18:00
Martyna Domańska
Dezinformacja - jak wpływa
na nasze postawy społeczne?
Dezinformacja, fake news,
postprawda – zjawisko dawniej opisywane słowami takimi
jak propaganda, plotka, legenda
miejska, mit, a oznaczające po
prostu manipulację informacją.
Podczas spotkania porozmawamy o tym, czym jest dezinforma-

cja i jak duże znaczenie ma w dobie ostatnich wydarzeń. Przedstawimy mechanizmy, które rządzą naszym mózgiem w kształtowaniu postaw społecznych oraz
damy przykłady co zrobić, aby
wybierać sprawdzone źródła informacji: czym się kierować, na
co zwracać uwagę.
Sobota, 19 marca, godz. 11-14
Dzień Inteligencji z MENSA – wydarzenie stacjonarne
w Wyższej Szkole Bankowej w
Gdańsku
Zapraszamy na wyjątkowe
spotkanie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Mensa
Polska. Podczas spotkania będziecie mieć możliwość uczestnictwa w sesji testowej, której
zdanie jest jedynym warunkiem
kwalifikującym do członkostwa
w Mensie. Jest to test badający
inteligencję. Pozytywne zdanie
testu umieszcza osobę zdającą
w 2% populacji o najwyższym
ilorazie inteligencji.
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Matura 2022. Kiedy jakie egzaminy?
Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zotanie
przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2022 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca
2022 r, a egzamin w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca
2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r.
Terminy matury 2022
W 2022 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pismnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu
rekrutacyjnym na wyższą uczelnię
zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.
W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co?
Gdzie? Kiedy? Swoistą tradycją
jest, że matury rozpoczynają się
egzaminem z języka polskiego, a w
2022 roku dniem języka ojczystego będzie 4 maja. Powinna być to
dobra wiadomość dla wszystkich,
gdyż każdy podejdzie do przedstawionych zagadnień wypoczęty, ponieważ czwarty dzień maja
to środa.
Na Maturze w 2022 r. część
ustna nie będzie przeprowadza-

na. Z wyjątkiem absolwentów, którym wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędy w procesie rekrutacji na zagraniczną szkołę wyższą
lub do realizacji umów międzynarodowych.
Kiedy wyniki egzaminu
maturalnego 2022
Termin ogłaszania wyników
egzaminu maturalnego 5 lipca
2022 r.
Termin przekazania szkołom
świadectw, aneksów i informacji
o wynikach 5 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym
świadectw, aneksów i informacji
o wynikach 5 lipca 2022 r.
Deklaracje maturalne.
Do kiedy trzeba je złożyć?
Słowo „deklaracja” brzmi bardzo poważnie, ale nie trzeba się go
bać. Chodzi o to, aby w oficjalnej
formie przedstawić chęć zdawania

matury. Każda osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów musi
złożyć pisemną deklarację przystąpienia do tych egzaminów. Taki
dokument składa się dyrektorowi
szkoły albo dyrektorowi okręgowej
komisji egzaminacyjnej.
Warto zaznaczyć, że maturalna deklaracja może być „wstępna” i „ostateczna”. Oznacza to, że
możemy zmienić zdanie.
Kiedy matura
poprawkowa
w 2022 roku
Naturalnie, znacząca mniejszość osób zdających zakłada, że
przyda im się termin poprawkowy, choć z maturą, tak jak z każdym aspektem życia, bywa różnie. Na szczęście, nie trzeba nucić
ostatniej zwrotki przeboju Czerwonych Gitar – „Matura”, ze słowami „Znów za rok matura”, gdyż
część pisemna egzaminu matural-
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nego w terminie poprawkowym
odbędzie się 23 sierpnia 2022, we
wtorek o godz. 9:00, a egzamin
ustny z języka polskiego, języków
mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - nie
będzie przeprowadzony.
Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
może przystąpić osoba, która nie
zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w
części w części pisemnej,
Kiedy wyniki matury
poprawkowej 2022
Termin ogłaszania wyników
egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
Termin przekazania szkołom
świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
Termin wydania zdającym
świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
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Wchodzimy w rozwój i współpracę
Uczelnia przywiązuje dużą wagę do podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia i rozwoju współpracy międzynarodowej,
odnosząc w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach
umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa
w organizacjach międzynarodowych, wymiany studentów i nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz
organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.
GUMed uczestniczy w licznych
programach, w ramach których studenci, młodzi naukowcy i pracownicy
wyjeżdżają za granicę w celu odbycia
części studiów, praktyki zawodowej,
pracy naukowej, podnoszenia kompetencji, wygłaszania wykładów. Od
1998 r. Uczelnia aktywnie uczestniczy
w Programie Erasmus+, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę
studentów do blisko 60 uczelni partnerskich z różnych krajów Unii Europejskiej i poza nią. Gości również studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim.
Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network,
sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy
także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transfe-

ru technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego.
GUMed jest także członkiem organizacji i inicjatyw wspierających umiędzynarodowienie Uczelni, takich jak EUPRIO, PRom, IROs Forum, Study in
Poland, Study in Pomorskie, Ready,
Study, GO! Poland, Centrum Wsparcia
Imigrantów i Imigrantek. W ramach
działań mających na celu podniesienie poziomu umiędzynarodowienia
Uczelnia intensywnie współpracuje
m.in. z Narodową Agencją Wymiany
Akademickiej, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencją Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, w tym
KRAUM, Fundacją Edukacyjną Perspektywy, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego, Urzędem
Miasta Gdańska.
Uczelnia rozwija intensywnie działalność w ramach tzw. trzeciej misji
uniwersytetu współpracując z otoczeniem w celu transferu wiedzy eksperckiej oraz technologii dla różnych po-

trzeb społeczno-gospodarczych. Przykładami takich aktywności są projekty upowszechniające wiedzę z zakresu
nauk medycznych, farmaceutycznych
i nauk o zdrowiu, w tym m.in. Piknik
na Zdrowie, Nauka dla zdrowia oraz
skierowany do najzdolniejszej młodzieży licealnej zainteresowanej naukami o życiu i zdrowiu projekt Zdolni
z Pomorza, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W obszarze
transferu technologii Uczelnia realizuje wspólnie z Politechniką Gdańską i
Uniwersytetem Gdańskim w ramach
programu „Inkubator innowacyjności” projekt wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, współtworzy Partnerstwo na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP4 „Technologie
medyczne”, a także – we współpracy
z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – stanowi regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme w ramach programu EIT

Health Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
Sprawy związane z umiędzynarodowieniem, w tym współpracą międzynarodową Uczelni prowadzi Dział
ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.
Zakres pracy Działu:
koordynacja współpracy z zagranicą w celach dydaktycznych, w tym programów ogólnouczelnianych,
działania związane z podnoszeniem poziomu umiędzynarodowienia Uczelni,
działania związane ze wsparciem i
integracją zagranicznej części społeczności Uczelni,
budowanie i wzmacnianie relacji z
absolwentami zagranicznymi.
W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega: prorektorowi ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof.
Jackowi Bigdzie – pierwszemu zastępcy Rektora. (58) 349 10 52, prorektor.edukacja@gumed.edu.pl

Wsparcie UMG dla
studentów z ukrainy
Studenci z Ukrainy, którzy studiują na naszej Uczelni, mogą
liczyć na wsparcie pracowników i studentów. Uniwersytet Morski
w Gdyni włączył się w działania na rzecz pomocy Ukrainie.
Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof.
UMG spotkał się z grupą studentów UMG pochodzących z Ukrainy. Podczas spotkania studentów zapewniono o wsparciu ze strony całej społeczności akademickiej, a także poinformowano o możliwości uzyskania pomocy. JM Rektor UMG prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit podjął decyzję o zwolnieniu studentów z Ukrainy z obowiązku wnoszenia w marcu opłaty za zakwaterowanie w akademikach.
Studenci zostali poinformowani również o przygotowywanym kursie
języka polskiego, indywidualnym trybie ubiegania się o zapomogę i stypendiach socjalnych. Na UMG studiuje obecnie 49 studentów z Ukrainy.
Przypominamy również o pozostałych formach wsparcia – możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, finansowej i rzeczowej oferowanej przez miasto Gdynię. Link do strony https://gdyniawspiera.
pl/(link is external)
Interwencyjne wsparcie psychologiczne 515 475 543 w godz. 10:0016:00 od poniedziałku do piątku.
Pomoc psychologa można uzyskać w Centrum Interwencji Kryzysowej pod numerem 58 622 22 22, który działa całodobowo. Można tam
uzyskać bieżące wsparcie lub otrzymać skierowanie na indywidualne
konsultacje psychologiczne, również w języku ukraińskim.
Anonimowe wsparcie, czat i telefon zaufania dla młodzieży można
znaleźć na stronie https://coucb.pl(link is external).
Całodobowe wsparcie można również uzyskać dzwoniąc na numer
infolinii uruchomionej przez miasto Gdynię: 723 236 666. Infolinia jest
przeznaczona dla osób poszukujących wsparcia w postaci noclegu, posiłku, pomocy psychologicznej lub objaśnienia procedur.
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Dzień nauki polskiej. Od hubble’a do webba
19 lutego to Dzień Nauki Polskiej. Jako datę tego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu
jego wybitnych zasług na polu astronomii. Ten dzień ma stanowić inspirację do pójścia w ślady polskich badaczy oraz
wzmacniać zainteresowania nauką. Z tej okazji zaglądamy w... młody Wszechświat.
Celami misji kosmicznego teleskopu Jamesa Webba (JWST) są obserwacje pierwszych gwiazd powstałych
po Wielkim Wybuchu, badanie formowania się i ewolucje galaktyk, badanie powstawania gwiazd i systemów
planetarnych.
Niedawny start teleskopu JWST
spowodował poruszenie wśród miłośników astronomii. Pierwszym skojarzeniem jest kontynuacja trwającej od
32 lat misji teleskopu Hubble’a (HST).
O tym, jak te dwa obserwatoria różnią
się od siebie, wyjaśnia dr hab. Marcin
Wieśniak, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.
Pierwsze różnice widoczne są już
przy pierwszym spojrzeniu. HST ma
postać tuby kojarzącej się z klasycznym wyobrażeniem teleskopu. Klasyczny wygląd podkreśla przednia klapa, o tym, że jest to satelita przypominają głównie panele słoneczne. JWST
wygląda bardziej jak rekwizyt z filmu
science fiction, ma goły układ złotych
luster umieszczony na wielkiej platformie, która zapewni dodatkową izolację od światła. Za lustrem głównym
schowany jest zestaw czułych kamer
i spekrometrów.
REKLAMA

Różnica dotyczy też rozmiaru. Teleskop Hubble’a ma lustro o imponującej średnicy 2,4 m. Po jego starcie
okazało się jednak, że produkcja bardzo dużych luster wyszlifowanych z
dokładnością do kilkudziesięciu atomów może być kłopotliwa. Powstało kilka bardzo dużych teleskopów, w
których główne lustro jest pocięte na
mniejsze kawałki, z których każdy jest
szlifowany osobno.
To idealne rozwiązanie dla dużego teleskopu kosmicznego, gdyż lustro można zwinąć, dzięki czemu ładunek rakiety nośnej ma istotnie mniejsze wymiary. Jednak teraz, gdy teleskop dotarł już na swoje miejsce, obsługę czekają długie miesiące precyzyjnej kolimacji całego sześciometrowego układu.
Wzrost wielkości teleskopu wcale
nie musi oznaczać bardzo radykalnej
poprawy rozdzielczości zdjęć. Ta jest
odwrotnie proporcjonalna do długości obserwowanej fali i, owszem, da się
stworzyć przyrządy o rozdzielczości 5
czy 10 razy większej niż dotychczas,
ale to wciąż za mało, by robić zdjęcia
tarcz planet pozasłonecznych, czy nawet innych gwiazd.

Na Ziemi astronomowie prześcigali się w koncepcjach wielkich teleskopów (Large, Very Large, Giant, Extremely Large, Overwelmingly Large) ale
100 m średnicy to granice naszych realnych możliwości. To nadal za mało,
by widzieć nawet gwiazdy jako niepunktowe obiekty.
Dodatkowo, o ile HST zapisał się
w historii serią pięknych zdjęć w świetle widzialnym, o tyle JWST nie będzie miał takiej szansy, gdyż będzie
czuły na kolor czerwony i bliską podczerwień. Jest to podyktowane głównym celem misji, czyli obserwacją najstarszych galaktyk. Zgodnie z prawem
Hubble’a, im dalej od nas znajduje
się galaktyka, tym szybciej się od nas
oddala i tym bardziej jej światło jest
przesunięte ku czerwieni.
Dodatkowo światło najodleglejszych galaktyk jest bardzo słabe.
JWST musi więc do swoich obserwacji zebrać dużo niskoenergetycznych,
długich fal podczerwonych. Nagrodą
za ten trud będzie możliwość zaobserwowania jak galaktyki kształtują się w
foremne elipsoidy i spirale. Dosłownie
zajrzymy w młody Wszechświat. Inne
zadanie, w którym teleskop Webba bę-

dzie niezastąpiony to szukanie wody
i substancji organicznych w atmosferach egzoplanet.
Istotną różnicą jest również położenie instrumentów. Teleskop Hubble’a krąży po orbicie Ziemi na wysokości ok. 616 km. Dzięki temu można było wykonać pięć misji serwisowych, podczas których dostarczano
nowe kamery, elementy optyki i paliwo dla silniczków manewrowych.
HST ma pozostać w służbie jeszcze
kilkanaście lat.
JWST został umieszczony w punkcie Lagrange’a L2 układu ZiemiaSłońce. Będzie oddalony od Nas o 1,5
mln km, a nasza planeta posłuży za
ekran promieniowania słonecznego.
Wcześniej swoje zadania wypełniało tam kosmiczne obserwatorium im.
Williama Hershela. Duża odległość
bardzo utrudnia wszelkie misje, nawet
dostarczanie paliwa, a położenie teleskopu trzeba będzie nieustannie korygować, gdyż punkt L2 jest niestabilny.
Z tych powodów długość misji przewidziano na 10 lat. Ponieważ jednak jest
to duży instrument, ta dekada odpowiada kilkudziesięciu latom pracy teleskopu Hubble’a.
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