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Kultura studencka 
Kopalnia Talentów AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 

Kopalnia Talentów AGH to pierwszy tego typu projekt na Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie. Wśród ogromnej liczby studentów znajduje się mnóstwo 

utalentowanych ludzi, którzy do tej pory nie mieli możliwości zaprezentowania swoich 

zdolności przed szerszą publicznością. Wydarzenie ma na celu wyłonienie spośród uczelnianej 

społeczności jednego wyróżniającego się niepospolitymi umiejętnościami studenta lub 

zespołu.  Niesamowite show, na którym uczestnicy prezentują swoje występy, dostarcza 

rozrywki wszystkim żakom, pracownikom i absolwentom naszej Uczelni. Dodatkowymi 

atutami płynącymi z projektu jest możliwość przezwyciężenia lęku przed wystąpieniami 

publicznymi oraz szansa na zaprezentowanie się na scenie największego klubu studenckiego 

w Krakowie. 
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Festiwal Mikstury Kultury 

Forum Studentów Uczelni Artystycznych 

 

Festiwal Mikstury Kultury to cykl ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych – wystaw, koncertów 

oraz spektakli teatralnych. Współpraca samorządów wyższych uczelni artystycznych daje 

możliwość spotkania młodych twórców i twórczyń wszystkich dziedzin sztuki i kultury, 

wzajemnego przyjrzenia się sobie, podjęcia dialogu, a często zawiązania kolektywów 

artystycznych. Mikstury Kultury to okazja do zobaczenia prac studentów i studentek 

poszukujących własnego nowoczesnego języka twórczego. 

Festiwal organizowany jest przez Forum Studentów Uczelni Artystycznych. 
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Gala Środowiska Studenckiego FUT 

Forum Uczelni Technicznych 

 

Wydarzenie, którego organizatorem było Forum Uczelni Technicznych, miało na celu 

docenienie i jednocześnie podziękowanie Samorządom Studenckim za projekty realizowane 

w Uczelniach Technicznych oraz osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój Komisji 

Branżowej. Nagrody zostały przyznane w dziewięciu kategoriach, wyróżniając przy tym 

najlepsze projekty dydaktyczne, kulturalne, kalendarze akademickie, jak również projekty roku 

i samorządy motywujące do działalności. Dodatkowo nagrodę otrzymał Partner, Instytucja 

Wspierająca oraz Przyjaciel i Autorytet Forum. Podczas Gali nie zabrakło występów 

artystycznych zespołu studenckiego, orkiestry uczelnianej oraz gitarzysty, które znacząco 

umiliły wieczór. Zgodnie z regulaminem, Samorządy Studenckie miały możliwość zgłaszać 

swoje projekty, poprzez odpowiedni formularz udostępniony przez organizatora, za pomocą 

którego Kapituła poddawała prace pod swoją ocenę. Nagroda przyznawana była Samorządowi 

Studenckiemu, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w danej kategorii. Kapituła konkursowa 

składała się z przewodniczących Samorządów Studenckich oraz Prezydium i Komisji Rewizyjnej 

FUT, co pozwoliło na rzeczywiste docenienie projektu, a nie było zależne od promocji 

zgłoszenia i liczby studentów z danej uczelni. Zwycięzcami w Gali były Samorządy Studenckie 

wywodzące się z dużych oraz mniejszych uczelni, co uświadomiło wysoki poziom działań 

studenckich we wszystkich organizacjach niezależnie od liczby działaczy. Gala odbyła się 25 

października 2019 roku w Hali Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie. 

Tegoroczna edycja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem Samorządów Studenckich 

Uczelni Technicznych, co świadczyło o liczbie zgłoszeń przesłanych do organizatorów. W 

wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 30 samorządów studenckich uczelni technicznych 

oraz zaproszeni goście reprezentujący pozostałe Komisje Branżowe, Parlament Studentów RP, 

jak również osoby czynnie działające dla rozwoju FUT. Budżet organizacji Gali został w pełni 

pokryty przez partnerów wydarzenia. Gala Środowiska Studenckiego FUT to nie tylko 

docenienie projektów, ale również duża dawka motywacji do dalszego działania i organizacji 

podobnych wydarzeń na innych uczelniach. 
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Przegląd Kapel Studenckich 

Politechnika Śląska 

 

Przegląd Kapel Studenckich jest wydarzeniem kulturalnym odbywającym się corocznie 

w Klubie Studenckim Spirala w Mrowisku. W evencie biorą udział lokalne zespoły złożone 

z studentów Politechniki Śląskiej marzące o karierze muzycznej. Jest to dla nich pierwsza 

okazja zagrania na prawdziwej scenie przed kilkutysięczną publicznością i sprawdzenia swoich 

sił konkurując z innymi zespołami. Przegląd Kapel Studenckich cieszy się ogromną 

popularnością, łącząc wszelkie gatunki muzyczne przez co uczestnicy nigdy nie są znudzeni 

podczas wydarzenia. Duża część zespołów, szczególnie dochodzących do finału lub 

wygrywających PKS, często trafia na usta różnych krytyków muzycznych, łowców talentów, 

prezenterów radiowych i wielu innych. Główną nagrodą jest występ na dużej scenie 

Juwenaliów Gliwickich, często otwiera młodym muzykom drzwi do świata przemysłu 

muzycznego. Potwierdzeniem tego są zespoły takie jak Wiewiórka na drzewie, Transgresja 

(zespół dzięki swoim umiejętnością dostali się do półfinału programu Mam Talent) czy 

Hurrockaine (występ na dużej scenie festiwalu Pol’and’Rock 2019r.). Przegląd Kapel 

Studenckich to również gratka dla słuchaczy, którzy odwiedzając choć jeden darmowy koncert 

z cyklu, znajdą mieszanki różnych gatunków i styli muzycznych, co niewątpliwie pozytywnie 

wpływa na ich eklektyczność oraz poszerza horyzonty. Jury konkursu składa się 

z przedstawicieli Parlamentu Studenckiego Politechniki Śląskiej, komitetu organizacyjnego 

IGRY, Akademickiego Zespołu Muzycznego, Klubu Studenckiego Spirala oraz zwycięzców 

poprzedniej edycji. Koncert finałowy zawsze przyciąga największe rzesze fanów muzyki 

podczas którego wyłonieni zostają zwycięzcy konkursu jak gwiazdą wieczoru są zespoły na 

najwyższym poziomie, takie jak Percival Schuttenbach, Nocny Kochanek czy The Analogs 
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Gala Belfra Roku UKSW 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Wydarzenie zorganizowane na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego już trzykrotnie. 

Ma na celu zwiększenie, spopularyzowanie wśród studentów wiadomości jak ważny wpływ, 

na jakość kształcenia ma wypełnianie ankiet. Dzięki wypełnionym przez studentów Ankietom 

kapituła w postaci Zarządu Samorządu Studentów UKSW może wyłonić jednego Ćwiczeniowca 

Roku oraz jednego Wykładowcę Roku na każdym z wydziałów. Dodatkową kategorią jest 

statuetka dla Wydziału, z którego najwięcej studentów wypełniło ankiety. Wprowadzony 

element rywalizacji, tym bardziej motywuje Studentów do poświęcenia kilku minut na 

wypełnienie ankiety. 

Na każdej z Uczelni ankietyzacja stoi na bardzo niskim poziomie, ale, od kiedy tworzymy Galę 

Belfra Roku ankietyzacja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzrosła. Co roku 

urozmaicamy Galę w coraz to nowe pomysły związane z Jej realizacją. 

W tym roku podczas wręczania statuetek czas umilił nam zespół Trio PerKa specjalizujący się 

w muzyce charakterze perkusyjnej. Wydarzenie samo w sobie przyciąga zarówno władze 

uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych jak i oczywiście studentów. 


