Sprawozdanie z działalności
Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Gdańskiego
i niektórych form działalności
wydziałowych rad samorządu
w roku akademickim 2017/2018

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 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 2017 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 2017 szkolenie
odbyło się 6 listopada.

Szkolenie z zakresu przyznawania
pomocy materialnej
W dniach 10-11 marca 2018 r. Parlament Studentów UG zorganizował szkolenie z
zakresu przyznawania pomocy materialnej adresowane do studentów, członków
wydziałowych komisji stypendialnych oraz wydziałowych rad Samorządu Studentów
UG. 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.

Działania na rzecz poprawy
infrastruktury rowerowej na
Uniwersytecie Gdańskim
Parlament Studentów, na podstawie przeprowadzonych analiz i konsultacji z
przedstawicielami społeczności akademickiej UG, przygotował opinię i wystąpił z
wnioskiem do władz UG o poprawę infrastruktury rowerowej na terenie uczelni przez
umieszczenie dodatkowych stojaków rowerowych oraz stacji naprawy rowerów.
Opinia spotkała się z życzliwym przyjęciem i będzie stanowiła podstawę do zmian
infrastruktury rowerowej.

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 podwyższyć stawki stypendiów i
uzyskać dni rektorskie lub godziny dziekańskie w okresach świątecznych czy w czasie
Juwenaliów.

Dyżury Biura Rzecznika Praw
Studenta przy Parlamencie
Studentów UG

W roku akademickim 2017/2018 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).

Juwenalia Gdańskie

W roku akademickim 2017/2018 Parlament Studentów UG włączył się w organizację
Juwenaliów Gdańskich, wydarzenia organizowanego wspólnie przez samorządy
studenckie sześciu gdańskich uczelni publicznych tj. Uniwersytetu Gdańskiego,
Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i
Sportu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej przy
wsparciu Miasta Gdańska i Fundacji Gdańskiej.
W ramach wydarzenia miały miejsce duże koncerty, odbywające się przez dwa dni
na Placu Zebrań Ludowych. Oprócz tego odbył się szereg wydarzeń towarzyszących,
spośród których kilka zostało zorganizowanych przez Parlament Studentów UG i
wydziałowe rady Samorządu Studentów UG (m.in. gra miejska, przegląd Let's Play
na UG, Neptunaliowy PubQuiz czy Chemiliada zorganizowana przez RSS WCh UG).

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.
W roku 2018 obóz adaptacyjny odbył się w Borzechowie w dniach 10–15 września.
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, Prorektor ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą, prof. Piotr Stepnowski, 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.
Uczestnicy Adapciaka mogli wziąć udział m.in. w takich atrakcjach jak:
- spotkanie z władzami uczelni
- warsztaty i szkolenia
- zawody sportowe
- gry i zabawy grupowe
- dyskoteki
- karaoke
- koncert
- ogniska
- spływ kajakowy
- paintball
- święto kolorów

Akademia Młodego Badacza
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współorganizatorem Akademii Młodego Badacza.
W ramach tego projektu, w semestrze zimowym 2017/2018 odbył się cykl szkoleń na
tematy takie jak:
- Pisanie artykułów naukowych,
- Pisanie artykułów i prezentacja wyników badań w języku angielskim
- Warsztaty z zakresu prawa autorskiego

Kongres Młodej Nauki
Parlament Studentów UG, będąc współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji
Kongres Młodej Nauki, zgłosił to wydarzenie do prestiżowego konkursu o Laur
Uniwersytecki, którego organizatorem jest Forum Uniwersytetów Polskich. Kongres
zwyciężył w kategorii Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa.

„Studencie - poznaj swoje prawa”
Ogólnopolska kampania społeczna
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Spotkanie dotyczące praw
autorskich
26 marca 2018 r. na Wydziale Zarządzania odbyło się spotkanie dotyczące
przestrzegania praw

autorskich

w kontekście pisania prac dyplomowych

i

zaliczeniowych oraz systemu „antyplagiat”. Spotkanie zorganizowane przez Radę
Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania, na którym obecni byli między innymi
przedstawiciele władz wydziału oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i
Doktorantów, zgromadziło kilkaset osób.

Akcja „Uraduj Groszem”
W kwietniu 2018 r. członkowie Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad
Samorządu Studentów UG zorganizowali pierwszą edycję akcji „Uraduj Groszem”,
będącej wspólną inicjatywą studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu
Gdańskiego, mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym, pokrzywdzonym
przez los, którzy z różnych względów potrzebują naszego wsparcia.
Adresatami pomocy były osoby dotknięte FAS, czyli zespołem fizycznych i
umysłowych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie
prenatalnym. Wyżej wymienionym osobom pomoc została udzielona przez wsparcie
gdańskiej Fundacji Fascynacje. Celem akcji była nie tylko pomoc osobom dotkniętym
FAS, ale także działanie na rzecz uświadomienia społeczeństwu istnienia tego
problemu oraz profilaktyka i promowanie trzeźwości w okresie ciąży.
Akcja została objęta honorowym patronatem JM Rektora UG, prof. Jerzego
Gwizdały.

Wielki studencki kulig
uniwersytecki
3 marca 2018 r. w Szymbarku na Kaszubach odbył się kulig dla studentów UG
połączony z ogniskiem. W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Kulig
zorganizowały wydziałowe rady Samorządu Studentów z następujących wydziałów:
Filologicznego, Historycznego, Nauk Społecznych oraz Oceanografii i Geografii.

Plenerowe pokazy filmów
W dniach 26 i 27 czerwca 2018 r. na terenie Kampusu UG w Gdańsku Oliwie odbyły
się pokazy filmów pod gołym niebem. W ramach pokazów zgromadzona publiczność
mogła obejrzeć nieco bardziej ambitne produkcje filmowe w letniej aurze. Pokazy
zostały zorganizowane przez Parlament Studentów UG oraz wydziałowe rady
Samorządu

Studentów

z

następujących

wydziałów:

Biologii,

Filologicznego,

Historycznego, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii oraz Zarządzania.

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.

