Sprawozdanie z działalności
Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Gdańskiego
i niektórych form działalności
wydziałowych rad samorządu
w roku akademickim 2016/2017

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 ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
- Komisja Budżetu i Finansów
- Komisja ds. Kształcenia
- Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii
- 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 Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uniwersytetów Polskich (organizacji
zrzeszającej samorządy studenckie 20 polskich uniwersytetów). Aleksandra

Dzendrowska, wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów UG, zasiada w Radzie
Studentów Parlamentu Studentów RP. Jest także członkiem komisji PSRP, podobnie
jak inni przedstawiciele Parlamentu Studentów UG – Paweł Piasecki i Kacper
Wiśniewski.

Prace legislacyjne
Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego brali aktywny udział w
pracach nad zmianami Regulaminu Studiów UG, Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej studentom UG oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

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 2016 r. 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 2016 szkolenie
odbyło się 26 października.

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. Między innymi udało się wprowadzić prostudenckie
poprawki do zasad funkcjonowania nowego systemu parkingowego, do Regulaminu
Studiów UG, czy uzyskać dni rektorskie lub godziny dziekańskie w okresach
świątecznych.

Dyżury Biura Rzecznika Praw
Studenta przy Parlamencie
Studentów UG
W roku akademickim 2016/2017 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 to jedne z
największych juwenaliów na Pomorzu.
Co roku biorą w nich udział tysiące osób.
Spośród

imprez

neptunaliowych

największym zainteresowaniem cieszą się
koncerty

plenerowe

największych

gwiazd

z

udziałem

polskiej

sceny

muzycznej, takich jak chociażby Kult,
T.Love, Bednarek, Brodka, Lady Pank, Dżem, Hey, IRA, Myslovitz, Pidżama Porno,
Strachy Na Lachy, Kukiz i Piersi, Kaliber 44, Dr Misio, 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 odbywały się od połowy maja do początku czerwca. W ich
organizację

włączyły

się

również

wydziałowe

rady

Samorządu

Studentów

(szczególnie z Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału
Historycznego, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Zarządzania 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: T.Love, IRA, Kaliber 44, Dr Misio, Babylon Raus, Factor 8
Neptunaliowe Kino
Neptunaliowy PubQuiz
Bieg o Puchar JM Rektora UG
Piłkarskie Neptunalia - turniej piłki nożnej
Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w Pływaniu
Spotkanie promocyjne pierwszego numeru czasopisma Progress
Kiermasz charytatywny połączony z solowym koncertem Jacka Kuleszy –
wydarzenie towarzyszące
Sopockie Neptunalia – wydarzenie towarzyszące, zorganizowane przez Radę
Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego i Radę Samorządu Studentów
Wydziału Zarządzania
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:
- spotkanie z władzami uczelni
- warsztaty i szkolenia
- zawody sportowe oraz gry i zabawy grupowe
- dyskoteki, karaoke, koncert
- ogniska
- spływ kajakowy
- paintball

W roku 2017 obóz adaptacyjny odbył się w Borzechowie w dniach 4–9 września.
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Uczestników Adapciaka odwiedzili m.in.: JM
Rektor UG, prof. Jerzy Gwizdała, Prorektor ds. Studenckich, prof. Arnold
Kłonczyński, były Prorektor ds. Studenckich, prof. Jacek Taraszkiewicz
(Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych), Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych, prof. Tadeusz Dmochowski, Dziekan Wydziału Chemii, prof.
Mariusz Makowski, a także Kanclerz UG, dr Mirosław Czapiewski.

Akademia Młodego Badacza

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego był współorganizatorem Akademii
Młodego Badacza. W ramach tego projektu jesienią 2016 r. odbył się cykl szkoleń na
tematy takie jak:
- Pisanie artykułów naukowych,
- Zasoby elektroniczne w pracy naukowej,
- Prawo własności intelektualnej,
- Tworzenie prezentacji naukowych.

Kongres Młodej Nauki
Parlament Studentów UG był współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji Kongres
Młodej Nauki. Kongres odbył się w dniach 22-24 września na WPiA UG pod hasłem
„Nauki społeczne i humanistyczne – między teorią a praktyką”. Patronat nad
wydarzeniem objęli JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała oraz Prezydent Miasta
Gdańska Paweł Adamowicz.
Poszczególne sesje obejmowały zagadnienia z wielu dyscyplin naukowych i właściwie
każda z nich mogłaby stanowić odrębną konferencję.
Oprócz części naukowej przygotowano również część artystyczno-integracyjną,
związaną z jubileuszem dziesięciolecia gdańskiego zespołu Podeszfa (wykonawca
ogólnopolskiego hymnu doktorantów Świnka morska).
W konferencji wzięło udział ponad sto osób z przeszło dwudziestu uczelni (zarówno z
uniwersytetów, jak i uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych oraz
pedagogicznych).

UNIWEREK CAMP
W dniach 17-20 sierpnia 2017 r. Parlament Studentów UG zorganizował Wakacyjny
Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny Forum Uniwersytetów Polskich UNIWEREK CAMP.
Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w serii szkoleń dotyczących na przykład miejsca
studenta w systemie ubezpieczeń, przedstawicielstwa studentów w wewnętrznych
systemach zapewniania jakości kształcenia w szkołach wyższych oraz podstaw
prawnych funkcjonowania samorządu studenckiego w ramach planowanej ustawy
2.0. Rozmawiano także na szereg innych, bieżących tematów, dotyczących
środowiska studentów uniwersytetów.
Oprócz części merytorycznej, w programie zjazdu znalazło sie również zwiedzanie
Europejskiego Centrum Solidarności, gdańskiego Śródmieścia (podczas tego wyjścia
można było skorzystać z atrakcji oferowanych przez 757 Jarmark Dominikański),
wyjazd na półwysep Westerplatte oraz do Sopotu, gdzie głównym punktem
programu był spacer ulicą Bohaterów Monte Cassino, czyli popularnym Monciakiem.

Akcja UWAS
Z inicjatywy Parlamentu Studentów UG Uniwersytet Gdański przystąpił do
Uniwersyteckiej Wakacyjnej Akcji Studenckiej (UWAS) organizowanej przez Forum
Uniwersytetów Polskich. Dzięki temu w okresie wakacyjnym studenci Uniwersytetu
Gdańskiego mieli możliwość skorzystania po preferencyjnych cenach z noclegów w
wybranych domach studenckich uczelni znajdujących się m.in. w Białymstoku,
Bydgoszczy, Cieszynie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Opolu, Rzeszowie,
Toruniu, Warszawie, Zielonej Górze.
Celem tego cyklicznego projektu jest zachęcenie studentów uniwersytetów do
ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwienie integracji społeczności akademickiej w
Polsce.

Szkolenie z zakresu przyznawania
pomocy materialnej
Szkolenie z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UG odbyło się
w dniach 3-5 lipca 2016 r.
Adresatami szkolenia byli pracownicy UG zajmujący się przyznawaniem pomocy
materialnej, a także członkowie wydziałowych komisji stypendialnych UG ds.
studentów oraz wydziałowych komisji stypendialnych UG ds. doktorantów.
Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się m.in. o podstawowych aktach prawnych
dotyczących tematyki szkolenia, zasadach wyliczania dochodu osób aplikujących o
pomoc, kompetencjach organów przyznających pomoc materialną, przebiegu
postępowania w przedmiocie przyznawania pomocy materialnej studentom i
doktorantom, a także planowanym zmianom w aktach prawnych dotyczących
pomocy materialnej. W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Działalność charytatywna
W dniach od 6 listopada do 5 grudnia 2016 r. Parlament Studentów UG zorganizował
zbiórkę książek, gier i słodyczy dla dzieci ze szkoły podstawowej w Chruścielu,
znajdującej się na terenach popegeerowskich o bardzo wysokim stopniu bezrobocia.
Zebrane rzeczy bardzo przydały sie dzieciom, w większości pochodzącym z rodzin
wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

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.

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.

