Sprawozdanie z działalności
Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Gdańskiego
i niektórych form działalności
wydziałowych rad samorządu
w roku akademickim 2015/2016

Udział w posiedzeniach
organów kolegialnych uczelni
i poszczególnych wydziałów
Przedstawiciele Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu zasiadali
bądź zasiadają w następujących organach kolegialnych uczelni i poszczególnych
wydziałów:
- Senat UG
- komisje senackie UG:
- Komisja Organizacji i Rozwoju
- Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
- Komisja Budżetu i Finansów
- Komisja ds. Kształcenia
- Komisja Rozwoju Kadr Naukowych
- komisje uczelniane:
- Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich
- Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów
- Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów
- wydziałowe komisje stypendialne
- Odwoławcza Komisja Stypendialna
- Uczelniana komisja Rekrutacyjna
- Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
- wydziałowe zespoły ds. zapewniania jakości kształcenia
- rady wydziałów

Aktywność na arenie
ogólnopolskiej
Członkowie Parlamentu Studentów UG brali aktywny udział w działaniach Forum
Uniwersytetów Polskich (organizacji zrzeszającej samorządy studenckie 20 polskich
uniwersytetów).

Prace legislacyjne
Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego brali aktywny udział w
pracach nad zmianami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG
oraz Statutu Forum Uniwersytetów Polskich.

Szkolenie z zakresu praw i
obowiązków studenta
Parlament Studentów UG przygotował internetowe szkolenie z zakresu praw i
obowiązków studenta dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim.
Szkolenie zostało udostępnione na początku października 2015 r. w Portalu
Edukacyjnym i na stronie Parlamentu Studentów UG.

Szkolenie dla przedstawicieli
studenckich kół naukowych
Co roku jesienią Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadza
szkolenie z zakresu pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych
przez studenckie koła naukowe. Przedstawiciele kół naukowych dowiadują się m.in.
w jakich terminach należy składać preliminarze kierowane do Komisji ds. Kół
Naukowych Parlamentu Studentów UG, na jakie cele można przeznaczać przyznane
środki i w jaki sposób należy się rozliczać z dokonanych wydatków. Ważne miejsce w
programie szkolenia zajmuje kwestia zamówień publicznych. W roku 2015 szkolenie
odbyło się 4 listopada.

Sprawy pojedynczych studentów
i grup studentów
Przedstawiciele Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego podejmowali liczne
interwencje u Prorektora ds. Studenckich, Dziekanów, Prodziekanów, Kanclerza, a
nawet Rektora w sprawach pojedynczych studentów i grup studentów, zwracających
się o pomoc w sprawach związanych ze studiami. Takich interwencji było zwykle
około kilkunastu w ciągu miesiąca. Polegały one raczej na wspólnym szukaniu jak
najlepszych rozwiązań niż na prowadzeniu sporów. Dzięki temu wiele spraw udało
się rozwiązać pozytywnie. Również na wniosek Parlamentu Studentów UG Jego
Magnificencja Rektor UG, prof. Bernard Lammek ogłosił dni 24 marca i 27 maja
2016 r. Dniami Rektorskimi.

Dyżury Biura Rzecznika Praw
Studenta przy Parlamencie
Studentów UG
W roku akademickim 2015/2016 kontynuowało działalność Biuro Rzecznika Praw
Studenta przy Parlamencie Studentów UG. Podstawowym zadaniem biura jest
udzielanie

pomocy

studentom

Uniwersytetu

Gdańskiego

w

rozwiązywaniu

problemów, z jakimi mogą się zetknąć w trakcie studiów. Dotyczy to zarówno
problemów związanych z procesem kształcenia (problemy z interpretacją Regulaminu
Studiów przez wykładowców czy pracowników administracji itp.), jak i problemów
socjalno-bytowych (stypendia i domy studenckie).

Neptunalia
Organizowane przez Parlament Studentów
Uniwersytetu

Gdańskiego

Dni

Kultury

Studenckiej Neptunalia są największym
tego typu wydarzeniem na Pomorzu. Co
roku biorą w nich udział tysiące osób.
Spośród

imprez

neptunaliowych

największym zainteresowaniem cieszą się
koncerty plenerowe z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej,
takich jak chociażby Kult, T.Love, Bednarek, Brodka, Lady Pank, Dżem, Hey,
Myslovitz, Pidżama Porno, Strachy Na Lachy, Kukiz i Piersi, Lao Che, Farben Lehre,
Hurt, Vavamuffin, Habakuk, Izrael. Studenci uczestniczą też licznie w pokazach
filmów, kabaretonach, zawodach sportowych, piknikach studenckich, koncertach i
imprezach organizowanych w popularnych trójmiejskich klubach.

Tegoroczne Neptunalia odbyły się w dniach 17–31 maja. W ich organizację włączyły
się również wydziałowe rady Samorządu Studentów (szczególnie z Wydziału
Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycznego, Wydziału
Matematyki, Fizyki i Informatyki i Wydziału Chemii), Rada Doktorantów, a także Klub
Uczelniany AZS UG i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Lista imprez, które odbyły się w ramach Neptunaliów:
Koncerty plenerowe: Lady Pank, Pidżama Porno, Vavamuffin, Hurt, Jarek
Janiszewski Swing, Mitra
Neptunaliowe Kino
Neptunaliowy PubQuiz
Neptunaliowy turniej szachowy
Neptunaliowy turniej FIFA 16 na Xbox 360
Bieg o Puchar JM Rektora UG
Piłkarskie Neptunalia - turniej piłki nożnej
Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w Pływaniu
Chemiliada – wydarzenie towarzyszące, zorganizowane przez Radę Samorządu
Studentów Wydziału Chemii

Adapciak
Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie
przez Parlament Studentów UG, skierowaną do osób, które po raz pierwszy dostały
się na studia na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczonych
studentów poprzez wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i szkolenia.

W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne
wskazówki dotyczące specyfiki studiów na poszczególnych wydziałach, zapoznają z
najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi studiów, edukują w zakresie praw i
obowiązków studenta, wyjaśniają jakie są warunki przyznawania stypendiów oraz
jakie możliwości rozwijania swoich zainteresowań stwarza uczelnia.

Studenci którzy brali udział w poprzednich edycjach są lepiej przygotowani do
rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w środowisku uczelnianym. Miłe chwile
spędzone w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a
znajomości zawarte w trakcie obozu często trwają nie tylko przez okres studiów, ale
przez całe życie.
Uczestnicy Adapciaka mogą liczyć m.in. na takie atrakcje jak:
- spotkania z władzami uczelni
- warsztaty i szkolenia
- zawody sportowe oraz gry i zabawy grupowe
- dyskoteki i karaoke
- koncerty
- ogniska
- spływ kajakowy
- paintball
W roku 2016 obóz adaptacyjny odbył się w Borzechowie w dniach 5–10 września. W
jego organizację włączył się również Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej.
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Uczestników Adapciaka odwiedzili m.in.: JM
Rektor UG, prof. Jerzy Gwizdała, Rektor-Senior, prof. Bernard Lammek,
Prorektor ds. Studenckich, prof. Arnold Kłonczyński, byli Prorektorzy ds.
Studenckich – prof. Józef Arno Włodarski i dr hab. Jacek Taraszkiewicz
(Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych), a także Kanclerz UG, dr
Mirosław Czapiewski.

Akcje charytatywne
„Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka”
Parlament Studentów UG włączył się w akcję „Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka”.
Celem zbiórki była pomoc podopiecznym koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Autystycznym. Była to już piętnasta edycja akcji. Pieniądze z poprzednich
akcji pomogły m.in. dzieciom z Przedszkola Integracyjnego nr 33 w Koszalinie,
podopiecznym
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Koszalinie czy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym.
SZLACHETNA PACZKA
Parlament Studentów UG włączył się w akcję SZLACHETNA PACZKA, zbierając
żywność, odzież, obuwie, środki czystości i wyposażenie mieszkania dla jednej z
osób potrzebujących.

Akcje prozdrowotne
W ramach współpracy Parlamentu Studentów UG z siecią przychodni Scanmed
Multimedis

przeprowadzane

były

akcje

prozdrowotne

dotyczące

profilaktyki

różnorodnych schorzeń. W ramach tych akcji studenci, doktoranci i pracownicy
uczelni mogli nieodpłatnie skorzystać z badań i konsultacji lekarskich.

Amatorski Turniej Szachowy
20 lutego 2016 roku Parlament Studentów UG
zorganizował amatorski turniej szachowy, którego
celem

była

propagowanie
wolnego

czasu

popularyzacja
atrakcyjnych
wśród

szachów
form

członków

oraz

spędzania
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akademickiej. W turnieju mogli wziąć udział
studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu
Gdańskiego. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody
ufundowane przez Parlament Studentów UG oraz
firmę Scanmed Multimedis – właściciela sieci
przychodni Akamedik. Cel, który postawili sobie
organizatorzy, został osiągnięty i to nie tylko za
sprawą samego turnieju, ale również dlatego, że z szachów, którymi rozegrano
turniej, korzystają na co dzień mieszkańcy domów studenckich Bałtyckiego Kampusu
UG w Gdańsku-Oliwie.

Turniej FIFA 16 na Xbox 360
19 marca 2016 roku Parlament Studentów UG zorganizował turniej FIFA 16 na Xbox
360. Turniej odbył się w Domu Studenckim nr 10 w Gdańsku-Oliwie.

Siłownia zewnętrzna na osiedlu
akademickim w Gdańsku-Oliwie
W roku akademickim 2015/2016 Parlament Studentów UG wystąpił do władz Uczelni
z inicjatywą zbudowania na osiedlu akademickim w Gdańsku-Oliwie tzw. siłowni
zewnętrznej. Siłownia, która powstała w wakacje pomiędzy DS 3 i DS 4, składa się z
systemu drążków i drabinek, a także samodzielnych maszyn do ćwiczenia różnych
partii mięśni. Siłownia jest ogólnodostępna.

Wizyta studentów z Rostocku
W dniach 21-24 czerwca 2016 r. Parlament Studentów UG wspólnie ze
Studentenwerk Rostock oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży zorganizował
wizytę studentów z Uniwersytetu w Rostocku. W trakcie kilkudniowego pobytu w
Gdańsku studenci z Niemiec zwiedzili Trójmiasto i okolice, a także Kampus Oliwski
UG. Spotkali się również z Prorektorem ds. Studenckich, prof. Józefem Włodarskim i
studentami UG. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z
funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz Niemczech (warunki
bytowe studentów, kultura studencka, pomoc materialna itp.). Zaplanowano także
kontynuację współpracy w przyszłości.

Otrzęsiny, połowinki i inne
imprezy integracyjne
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz wydziałowe rady samorządu
zorganizowały cały szereg otrzęsin, połowinek i innych imprez integracyjnych,
zarówno uczelnianych jak i wydziałowych.

