
 

1 
 

Organizacja Studencka   
 

STER - Trenerzy wewnętrzni Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 
 
STER jest organizacją studencką, która powstała przy Samorządzie Studentów Politechniki 

Warszawskiej po zdefiniowaniu potrzeby szkoleń członków samorządu z umiejętności 

miękkich. Jednorazowy projekt przerodził się w coroczne przedsięwzięcie, które obecnie coraz 

bardziej się rozrasta i działa nie tylko w Politechnice Warszawskiej.  

STER to zespół trenerów chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami. Jest organizacją non-profit, a szkolenia jakich się podejmuje 
są z zakresu: zarządzania projektami, negocjacji, zarządzania zespołem, pozyskiwania 
funduszy, przywództwa etc. 
  



 

2 
 

Stołeczne Uczelnie Niepubliczne 

 
Stołeczne Uczelnie Niepubliczne to inicjatywa łącząca samorządy Warszawskich prywatnych 

uczelni, której uczestnicy jednają studentów przeróżnych uczelni dając im możliwość poznania 

osób z zupełnie innych kierunków, dzielenia się pasjami, pomysłami czy wiedzą, a to wszystko 

dzięki organizacji różnych projektów integracyjnych pokroju imprez czy docelowo 

w przyszłości wspólnych szkoleń bądź wyjazdów.  

Wspólnie oddolnie kreując takie wydarzenia chcemy stworzyć solidne fundamenty współpracy 

między uczelniami, tak aby móc w niedalekiej przyszłości razem organizować wydarzenia 

pokroju Juwenalii czy targów nastawionych na sektor prywatny edukacji, ukazując jego zalety 

i możliwości jakie daje studentom. 

 Na listopad 2019 roku mamy 6 ściśle współpracujących samorządów. Co miesiąc odbywają 

się spotkania, a dodatkowo bieżące sprawy są omawiane poprzez wideo-konferencje. 
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Klub Studencki CoNieCo 
 

Klub "CoNieCo" jest jedną z najstarszych organizacji działających przy Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku. 

Narodził się w 1958, czyli zaledwie 8 lat po założeniu uczelni. I choć niewiele jesteśmy w stanie 

powiedzieć o ówczesnym funkcjonowaniu "piwniczki", jedno nie ulega wątpliwości- już od 

początku istnienia zajmujemy się ubarwianiem środowiska akademickiego.  

Nasza działalność polega głównie na organizacji spotkań rozrywkowo-artystycznych, imprez 

i koncertów. Niektóre z wydarzeń są w całości realizowane przez członków klubu, począwszy 

od tworzenia i występowania. Inne wymagają natomiast zaangażowania licznej braci 

studenckiej oraz pracowników uczelni.  

Nie sposób nie wspomnieć o najważniejszym. Klub "CoNieCo" to przede wszystkim miejsce 

spotkań. Tworzy je grupa przyjaciół i dobrych znajomych, którzy oprócz wiedzy i umiejętności, 

chcą wynieść ze studiów wyjątkowe wspomnienia.  

Właśnie dlatego, nieprzerwanie od 62 lat, nie dajemy ponieść się rutynie, zapewniając 
rozrywek nie tylko sobie, ale i całej uczelnianej społeczności.  
 


