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Studencka Innowacja 

Konkurs Kół Naukowych KOKON 
Forum Uczelni Technicznych 

 
Inicjatywa podjęta przez Forum Uczelni Technicznych mająca na celu promowanie działalności 

kół naukowych funkcjonujących na polskich uczelniach technicznych. Zrealizowane projekty 

zgłaszane były w kategoriach: 

- projekt inżynierski,  
- konferencja,  
- IT,  
- badania naukowe,  
- innowacje i nowe technologie. 
Spośród zgłoszonych prac została również wybrana nagroda internautów, w której głosowanie 
odbyło się za pomocą strony internetowej FUT oraz dwie nagrody specjalne finansowane przez 
partnerów Konkursu, w których decydentami o zwycięzcy były firmy zewnętrzne 
zainteresowane współpracą z kołami naukowymi na uczelniach technicznych.  
Gala finałowa konkursu odbyła się 25 października 2019 roku w Hali Cracovia Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych w Krakowie. Podczas Gali finałowej wręczono nagrody w postaci 
statuetek oraz voucherów w wysokości 2000,00 złotych na dalszy rozwój kół naukowych. 
Konkurs Kół Naukowych KoKoN 2019 ma na celu rozwój aktywności naukowej oraz budowanie 
dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi. Dodatkowym aspektem budującym markę 
naszego wydarzenia jest współpraca z partnerami zewnętrznymi tj. Bank Pekao S.A, Instytut 
Innowacyjnej Nauki, Warszawski Instytut Bankowości oraz S&O Partners. 
Konkurs, którego celem jest wyróżnienie kół naukowych za ich działania jest działalnością 
innowacyjną i nie spotykaną w środowisku studenckim na taką skalę.  
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 Konkursu został w pełni pokryty przez partnerów wydarzenia. 
Konkurs Kół Naukowych KoKoN to zarówno wyróżnienie projektów jak i sposób motywacji do 
dalszego rozwoju.  
Promocja działań kół naukowych to również poszerzenie możliwości dotarcia studentów do 
partnerów, ale również promocja doświadczonych studentów, jako przyszłych pracowników 
firm w branży technicznej. 
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Konferencja „Student a Uniwersytet” 
Forum Uniwersytetów Polskich 

 

Konferencja „Student a Uniwersytet” była wydarzeniem nawiązującym do formuły TEDx. 

Miała miejsce w ramach Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Papieskim 

im. Jana Pawła II w Krakowie. Wydarzenie podzielone było na dwie części. W pierwszej, pięciu 

prelegentów przedstawiło swoje 15-20 minutowe wystąpienia w następujących tematach:  

1. Adam Gajek – “Rola wartości akademickich dla studentów – czyli pogadanka o istocie 

edukacji”  

2.Mateusz Gołebiowski – “Studia to nie tylko nauka - Jak wykorzystać czas na uniwersytecie 

aby stać się liderem środowiska lokalnego.”  

3.Ariel Wojciechowski – “Jak wykorzystać doświadczenie ze studiów na rynku pracy - 2500 

słów o 5 procentach i jednej osobie”  

4.Maksymilian Prusak- “Historia samorządności studenckiej w Polsce”  

5.Dominik Lezański – “Jaka jest przyszłość samorządności studenckiej w Polsce?”  

Wszyscy prelegenci w luźnej formie opowiadali o sprawach bardzo bliskich środowisku 

studenckiemu i samorządom studenckim.  

W drugiej części miała miejsce gorąca dyskusja, między prelegentami i uczestnikami 
wydarzenia, dotycząca zarówno wystąpień jak i tematów poruszonych podczas wymiany zdań. 
Zebrani studenci i alumni samorządności studenckiej debatowali o idei uniwersyteckości, 
zagrożeń i wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, wykorzystaniem doświadczeń ze 
studiów po ich zakończeniu oraz przyszłością Parlamentu Studentów RP i Forum 
Uniwersytetów Polskich. 
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Survival Guide for Students 
Politechnika Białostocka 

 

Poradnik przetrwania na uczelni - cykl szkoleń prowadzony przez studentów dla studentów.  

Podczas każdego z dziesięciominutowych wystąpień starsi koledzy przedstawiają wybrane 

zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych spraw studenckich. Tematy obejmują – przede 

wszystkim –  funkcjonowanie na uczelni, sposoby nauki, kulinaria, znajomość miasta 

Białegostoku oraz aspekty prawne, z którymi studenci mogą się zetknąć w dorosłym życiu. 

Celem projektu jest przekazanie uczestnikom doświadczeń zdobytych przez starszych kolegów 

w trakcie ich studiów.  

Szkolenia skierowane są głównie do studentów pierwszego roku, jednak zapraszani są wszyscy 

studenci Politechniki Białostockiej oraz pozostałych białostockich uczelni, ponieważ omawiane 

problemy dotyczą całego okresu studiów.   

Całość wydarzenia odbywa się w klubie studenckim działającym przy Politechnice 

Białostockiej, co ułatwia uczestnikom integrację zarówno między sobą, jak i z członkami 

Samorządu Studentów PB.  Dzięki klubowemu klimatowi spotkania są bardziej przystępne, 

swobodne i sprzyjają wymianie doświadczeń.  

Ponadto projekt stwarza aktywnie działającym studentom okazję do sprawdzenia swoich  

umiejętności w zakresie wystąpień publicznych w przyjaznych warunkach. Krótki czas 

prezentacji i niezobowiązująca atmosfera pomagają przełamać stres towarzyszący tego typu 

wydarzeniom. 
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Platforma eSSPG 
Politechnika Gdańska 

 
Platforma eSSPG to wewnętrzna platforma, która pozwala w jednym miejscu zgromadzić 

wszystkie koła naukowe, organizacje oraz komisje i organy samorządowe działające na 

Politechnice Gdańskiej. Każdy student, który zakłada konto w eSSPG przypisany jest do 

jednostki, w której działa wraz ze wskazaniem stanowiska, które pełni. Dzięki temu Samorząd 

ma bieżącą listę członków kół naukowych i organizacji.  

Poprzez platformę studenci mogą:  

– rezerwować sale konferencyjne, którymi zarządza samorząd;  

– zgłaszać wydarzenia/konferencje które organizują i które umieszczane są 

w powiadomieniach na stronie startowej (dotyczy to również wydarzeń Samorządu);  

– składać wnioski o dofinansowanie przez elektroniczny system finansowy – cały proces, od 

wypełnienia wniosku, po akceptację, udzielenie dofinansowania oraz złożenie sprawozdania 

odbywa się elektronicznie;  

– zamawiać bluzy Politechniki Gdańskiej (dotyczy każdego studenta bez przypisania do 

organizacji).  

Dodatkowo, dzięki narzędziu „Komunikaty” Samorząd w bezpośredni sposób komunikuje się 

z organizacjami, kołami i komisjami w ważnych kwestiach (sprawy socjalne, parkingi).  

Platforma została stworzona przez dwóch działaczy SSPG: Mikołaja Grochowskiego oraz 
Dawida Ratajczaka. 
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PoliSocjal 
Politechnika Łódzka 

 
PoliSocjal to stale rozwijany projekt realizowany przez dwie komisje Samorządu Studenckiego 
Politechniki Łódzkiej – Komisję ds. Pomocy Materialnej oraz Komisję ds. IT. Jest on 
odpowiedzią na zapotrzebowanie i jednocześnie rozwiązaniem problemu, jakim jest 
skompletowanie wniosku o stypendium socjalne, który zawiera wszystkie dokumenty 
wymagane w danej sytuacji. Inicjatywa  pojawiła się na podstawie obserwacji studentów oraz 
osób działających m.in. w komisjach stypendialnych, z których wynikało, że największym 
problemem związanym z procesem przyznawania stypendium socjalnego są długie kolejki. 
Motywatorem do stworzenia generatora stała się więc chęć uproszczenia dla studentów 
procesu ubiegania się o stypendium socjalne (głównie przez eliminację konieczności 
wielokrotnego przychodzenia na dyżur Komisji) i przy okazji odciążenia ówcześnie 
funkcjonujących Wydziałowych Komisji Stypendialnych podczas ich dyżurów.      
Działanie kreatora w pierwszej kolejności polega na dodaniu do listy wszystkich członków 
gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem pokrewieństwa oraz wieku (od niego zależne są 
bowiem dokumenty dotyczące rodzeństwa wnioskodawcy). Następnie użytkownik ma 
możliwość zaznaczenia typów dochodu, jaki poszczególni członkowie rodziny uzyskiwali 
w roku bazowym. System zadaje również pytania dot. utracenia któregoś z zaznaczonych 
dochodów lub o uzyskanie nowego w roku bieżącym. Wynikiem pracy generatora jest lista 
potrzebnych dokumentów wraz z przypisaniem do osoby, której dany dokument dotyczy. Dla 
osób z zagranicy została stworzona zakładka, która zawiera wszelkie potrzebne informacje, jak 
również ogólną listę dokumentów, które muszą dostarczyć, jeśli chcą ubiegać się 
o stypendium. Choć kreator jest trzonem projektu, wokół niego stworzono cały portal 
stanowiący kompendium informacji dot. pomocy materialnej na PŁ.  
 


