
 

1 
 

Studencki Projekt Roku 
 

I edycja Testu Wiedzy Ekonomicznej 
Forum Uczelni Ekonomicznych 
 
I edycja Testu Wiedzy Ekonomicznej zorganizowana została przez samorządy studenckie pięciu 
największych uczelni ekonomicznych w Polsce w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych 
(komisji branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej). Projekt ma na celu 
aktywizację środowiska studentów i zaprezentowanie im ciekawej formy rozwoju 
i umiejętności z zakresu ekonomii poprzez grywalizację. Test zorganizowany został w dwóch 
etapach. Pierwszy odbył się 29.11.2018 o godzinie 11:00 na każdej uczelni zrzeszonej w FUE 
(tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie). Na każde z wydarzeń przeznaczone było 100 miejsc dla 
uczestników – studentów I i II stopnia. Za pomocą aplikacji Kahoot sprawdziliśmy ich wiedzę 
za pomocą pytań zamkniętych przygotowanych przez naszych Partnerów (PwC, Bank DNB, 
Warszawski Instytut Bankowości)  oraz nauczycieli akademickich z uczelni organizujących. 
Piątka najlepszych studentów z każdego miasta otrzymała możliwość wyjazdu na drugi etap, 
który odbył się 15.12.2018 w Poznaniu – całkowicie za darmo, zostało to opłacone ze środków 
sponsorskich (Warszawski Instytut Bankowości, PwC, VW Poznań, PKO Bank Polski). Tam 
uczestnicy ponownie zmierzyli się z pytaniami z ekonomii w zawężonym już gronie 25 osób. 
Trzech najlepszych otrzymało wyjątkowe nagrody (laptop, smartwatch, zestaw książek 
naukowych). W pierwszym etapie wzięło udział ponad 300 osób, a samo wydarzenie cieszyło 
się zainteresowaniem mediów. 
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Obóz Szkoleniowy POLIgon 2019 

Forum Uczelni Technicznych 

 

Wydarzenie zorganizowane przez Forum Uczelni Technicznych, które odbyło się od 15 do 21 

lipca 2019 roku w Serocku (k. Warszawy). Obóz skierowany był do młodych samorządowców, 

którzy dzięki uczestnictwu mieli okazję rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie budowania 

zespołu oraz poszerzania kompetencji w jednej z zaproponowanych ścieżek kształcenia. 

Tegoroczna VI edycja była rekordowa pod wieloma względami. Ośrodek został w pełni 

wykorzystany na rzecz organizacji obozu szkoleniowego, w którym wzięło udział 82 

uczestników reprezentujących 23 uczelnie techniczne, 23 szkoleniowców i wielu gości 

specjalnych. Obóz koordynowało 10 kadrowiczów z pomocą 11 partnerów zewnętrznych. 

Każdy z uczestników podczas rejestracji miał możliwość wyboru jednej z aż czterech ścieżek 

szkoleniowych (Dydaktyka & Socjal; Promo & Communication; Effective Leadership Skills; 

Partnership & Funds). Osoba biorąca udział w obozie odbyła łącznie ponad 30 godzin szkoleń. 

Po raz pierwszy podczas obozu szkoleniowego POLIgon odbyła się debata. Panel dyskusyjny 

dotyczył wpływu działalności samorządowej na ścieżkę kariery zawodowej. Ponadto w trakcie 

wydarzenia odbyło się dodatkowe szkolenie poświęcone pierwszej pomocy, ochronie 

przeciwpożarowej, jak również negocjacjom, które prowadził doświadczony płk 

reprezentujący AWL Wrocław. W czasie POLIgonu 2019 nie zabrakło szeregu atrakcji 

sportowo-integracyjnych często o charakterze wojskowym. Uczestnicy zostali podzieleni na 

8 drużyn, które rywalizowały o miano najlepszej brygady. Każdy dzień rozpoczynał się od 

obowiązkowej musztry, której celem było pobudzenie samorządowców do działania w trakcie 

dnia szkoleniowego. Wieczorne integracje opierały się o wykonywanie zadań, które 

sprawdzały umiejętności muzyczno-teatralne, sprawnościowe i wytrzymałościowe. Zawarte 

znajomości podczas obozu są wciąż udoskonalane, o czym świadczą stałe spotkania 

uczestników oraz szerokiej współpracy ogólnopolskiej. 
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UniwerekCamp 
Forum Uniwersytetów Polskich 

 

22.07-28.07.2019 roku odbyła się V edycja obozu szkoleniowo-integracyjnego "Uniwerek 

Camp" skierowanego przede wszystkim do początkujących działaczy z samorządów 

studenckich zrzeszonych w Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). W celu jeszcze szerszej 

integracji środowiska tegoroczna edycja została zrealizowana we współpracy z Komisja 

Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. Tym samym projekt był idealną okazją do wymiany 

doświadczeń pomiędzy uniwersytetami klasycznymi a uczelniami medycznymi 

i uniwersytetami z Collegium Medicum. Podczas 6 dni wydarzenia uczestnicy mieli okazje 

odbyć liczne szkolenia z aż 17 prelegentami. Z dostępnych warsztatów można wymienić m.in.:  

Piotr Szefer – Komunikacja niewerbalna –czyli jak mowa ciała decyduje o sukcesie Twojego 

wystąpienia?  

Wojciech Wyżykowski – Wykorzystanie nowych technologii na Uniwersytetach – czyli jak 

korzystać z uroków XXI wieku na naszych uczelniach?   

Paweł Nowak – Mów jak TED – jak wykorzystać zalety tego formatu i stać się doskonałym 

mówcą?  

Mateusz Kuliński – Rozwój organizacji studenckiej na przykładzie Forum Uczelni 

Niepublicznych – jak zacząć zbudować dużą strukturę od zera?  

Paweł Adamiec – Studenci wspierający zapewnianie jakości kształcenia – czyli jak zostać 

superbohaterem na swoim kierunku studiów?  

Mateusz Mroczek – Prawa konsumenta – jak nie stracić na transakcjach w internecie?  

Wojciech Kiełbasiński – Warsztaty z pisania pism – czyli jak poprawnie sformułować oficjalne 

pismo?  

Ariel Wojciechowski – Jak samorząd może być partnerem dla biznesu  

 Warto także wspomnieć o "Dniu Skutecznego Mówcy", czyli całodniowym cykl szkoleń 

z zakresu retoryki, podczas którego każdy z uczestników miał przyjemność uczestniczyć 

w warsztatach przygotowanych przez kilku prelegentów. Uczestnicy mieli także przyjemność 

odbyć krótką podróż w góry, gdzie mogli skorzystać ze szkoleń z umiejętności miękkich. Nie 

zabrakło też okazji do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami z całej 

Polski.  
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Ogólnopolska Konferencja Projakościowa Studenckie Forum Jakości 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
Ogólnopolska Konferencja Projakościowa Studenckie Forum Jakości to przedsięwzięcie, 

mające na celu popularyzację wielu aspektów dydaktyki i jakości kształcenia. Idea wydarzenia 

nawiązuje do cyklicznych konferencji poświęcanych różnorodnym aspektom procesu 

podnoszenia jakości kształcenia, organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2005 

roku pod hasłem Forum Jakości. 

Nasza konferencja od kilku lat wpisuje się w cykl wydarzeń, na które z niecierpliwością 

oczekują samorządowcy z całego kraju. To miejsce inspirujących rozmów, debat oraz dyskusji 

na tematy związane z jakże dynamicznym procesem rozwoju jednego z podstawowych 

fundamentów samorządności. 

Celem oraz myślą przewodnią przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wzajemnej wymiany 

poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami środowiska studenckiego a władzami 

uczelnianymi, która pozwoli na rozwój własnych kompetencji i umiejętności. 

Uczestnicy konferencji mają możliwość udziału w debatach oraz szkoleniach, dzięki którym 

pogłębiają swoją wiedzę z zakresu szkolnictwa wyższego. Prelekcje prowadzone są przez 

wybitnych specjalistów i samorządowców, reprezentujących, m.in. Europejską Unię 

Studentów, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję 

Akredytacyjną, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej czy jednostki naukowe 

z całego kraju. Poprzez praktyczne warsztaty studenci zyskują doświadczenie, którym mogą 

dzielić się w swoich jednostkach. 

Tegoroczna (dziewiąta) edycja konferencji poruszała problem umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia, z którym boryka się duży odsetek uczelni wyższych w kraju. Uczestnicy mogli 

wziąć udział w debacie Internacjonalizacja czy interdyscyplinarność? O sytuacji polskiej nauki 

i dydaktyki w dobie nowych wyzwań, co umożliwiało zwrócenie uwagi na wiele aspektów 

szkolnictwa wyższego. Z kolei ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiała się wokół 

implementacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która budziła wiele 

kontrowersji oraz skłaniała do refleksji. Temat był o tyle szczególny, iż dotyczył 

najważniejszego wówczas elementu budowania jakości kształcenia. Oprócz tego, miała 

miejsce też Debata kandydatów na Przewodniczącego Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ był to czas kończący kampanię wyborczą. 

Studenckie Forum Jakości to bowiem nie tylko szkolenia i warsztaty. To również możliwość 

wymiany doświadczeń studenckich oraz rozwój współpracy z różnymi jednostkami 

uczelnianymi. To wydarzenie tworzone przez studentów dla studentów, które każdego roku 

udowadnia, jak silny i ważny jest głos społeczności akademickiej. 

Warto dodać, że Ogólnopolska Konferencja Projakościowa Studenckie Forum Jakości została 
doceniona przez środowisko studenckie podczas Gali Laurów Uniwersyteckich 2019, 
organizowanej przez Forum Uniwersytetów Polskich w Krakowie. Nasz projekt zwyciężył 
w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy. 
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AUTO STOP RACE 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 
Wyobraź sobie wyścig autostopowy zrzeszający ponad 1000 osób z całej Polski, startujący 

z Wrocławia do jednego z europejskich miast. Brzmi interesująco? Auto Stop Race to jeden 

z najciekawszych i najbardziej popularnych projektów studenckich w Polsce. Jest to 

największy wyścig autostopowy w Europie, a aktualnie nawet na świecie, organizowany przez 

Klub Podróżników BIT, w którym udział bierze ponad 1000 osób.  Auto Stop Race to studencka 

inicjatywa, której celem jest zarażenie ludzi ideą niskobudżetowego podróżowania. Naszą 

główną ideą jest promowanie podróżowania poprzez poznawanie świata przez młodych ludzi, 

otwieranie się na nowe doświadczenia, radzenie sobie w trudnych, a czasem nawet 

kryzysowych sytuacjach. Wychodzimy z założenia, że młodość to idealny okres, by chłonąć 

wiedzę poprzez liczne aktywności i wyrwanie się z rutyny życia codziennego.  Auto Stop Race 

daje taką szansę, często zaszczepiając pasję podróżowania na całe życie. Uczestnicy ścigają 

się, poruszając się wyłącznie autostopem do wyznaczonego przez organizatorów miejsca, 

a wynagrodzeniem trudów przebytej podróży są atrakcje przewidziane na mecie, które przez 

prawie cały tydzień wypełniają im każdą godzinę.  

Meta Auto Stop Race ma już kilka stałych, niezmiennych punktów – czyli koncerty, strefa 

chilloutu, prelekcje podróżnicze, strefa sportu, m.in. joga, turnieje w siatkówkę, piłkę nożną 

oraz przeróżne animacje na basenie.  

Zorganizowanie tak dużego wydarzenia wiąże się także z dużym naciskiem na bezpieczeństwo 

wszystkich obecnych na campingu. Cały zespół organizatorów bierze udział w profesjonalnym 

szkoleniu medycznym, zespół ratowników  

medycznych oraz ochroniarzy obecny jest także na mecie przez cały czas trwania projektu. 

Organizatorzy dbają o przekazanie uczestnikom informacji na temat bezpieczeństwa na trasie, 

zasad autostopowania oraz obowiązujących zakazów. Tegoroczna 12 edycja Auto Stop Race 

to wyczekiwana przez studentów z całej Polski majówka. W ubiegłym  

roku miejsca dla uczestników rozeszły się w 57 sekund - projekt ten cieszy się niesłabnącą 
popularnością, a organizatorzy z roku na rok stawiają sobie poprzeczkę coraz wyżej.   
 


