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Studia na lepsze 

Zmiany na Politechnice Łódzkiej - kampania informacyjna 

Politechnika Łódzka 

 

Na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce trwa proces wdrażania reform w związku 
z wprowadzeniem ustawy “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W tym okresie efektywne 
i rzetelne przekazywanie najważniejszych informacji studentom oraz odpowiadanie na 
wszelkie ich pytania i wątpliwości jest absolutnie kluczowe. Z racji tego Samorząd Studencki 
Politechniki Łódzkiej zdecydował się przeprowadzić kompleksową kampanię informacyjną dot. 
zmian na uczelni. 
Trzonem kampanii jest specjalnie przygotowana strona WWW, na której zebrano wszystkie 
zmiany istotne z punktu widzenia studenta PŁ. Są one opisane zarówno kompleksowo, 
podzielone na 3 kategorie (pomoc materialna, organizacja uczelni, studiowanie), jak również 
w formie FAQ. Ponadto na stronie znalazły się najważniejsze dla studenta akty prawne, tj. 
ustawa 2.0, statut uczelni, regulamin studiów oraz regulamin świadczeń socjalnych dla 
studentów. Utworzono też formularz kontaktowy oraz specjalny adres e-mail, dzięki czemu 
studenci mogą uzyskać odpowiedź na pytanie od osób najbardziej kompetentnych w danej 
dziedzinie. 
Strona jest głównym, ale nie jedynym elementem kampanii. Informację o witrynie otrzymał 
każdy student Politechniki Łódzkiej za pomocą uczelnianej poczty email. Oprócz tego działania 
promocyjne obejmują media społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter). Powstał cykl 
postów: każdy z nich przekazywał w przystępnej formie najważniejsze informacje dot. 
pewnego aspektu zmian. Dobór przedstawianych kwestii był zależny od różnych terminów na 
uczelni (np. kwestie związane ze stypendium rektora – zanim minie czas na składanie 
wniosków). Każdy wpis był opatrzony hasztagiem “#zmianynaPŁ” i w miarę możliwości, 
również odniesieniami do odpowiednich zapisów w aktach prawnych. 
W kampanii zaplanowano również działania oparte na bezpośrednim kontakcie ze studentami. 
Przygotowano plakaty i ulotki informacyjne na temat zmian na uczelni. Rozdawano je na 
standach oraz w trakcie spacerów po kampusie wraz z maskotką PŁ - lwem Leonem. Wszystkim 
opisane wcześniej działaniom towarzyszy spójna identyfikacja wizualna. 
Wielu studentów Politechniki Łódzkiej przyzwyczajonych jest z każdym problemem zwracać 

się najpierw do Wydziałowych Rad Samorządu. Wychodząc temu naprzeciw, wśród WRS-ów 

przeprowadzane są szkolenia z ostatnich zmian. 
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Gala Złotej Kredy 

Politechnika Warszawska 

 

Złota Kreda 2019 to już XI edycja plebiscytu studenckiego, który ma na celu wybór najlepszego 

prowadzącego w kategoriach najlepszy wykładowca, najlepszy prowadzący ćwiczenia, 

laboratoria lub projekty, i od tego roku, najlepszy prowadzący zajęcia na studiach 

anglojęzycznych. Wybór jest dokonywany na każdym z wydziałów PW pod koniec roku 

akademickiego, a uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas prestiżowej Gali Złotej 

Kredy w trakcie obchodów dnia Politechniki Warszawskiej w listopadzie. Poza 

uhonorowaniem podczas gali, zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują dodatkową nagrodę 

pieniężną od Rektora. 

  



 

3 
 

Dydaktyka najwyższej jakości - Konkurs na Budżet Dydaktyczny 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Wydziałowy Konkurs na Budżet Dydaktyczny Dydaktyka najwyższej jakości to konkurs, 
zorganizowany na wzór Budżetu Obywatelskiego, skierowany do całej społeczności Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM – studentów, nauczycieli akademickich, pracowników 
administracyjnych, którzy mają pomysły na ulepszenie i uatrakcyjnienie dydaktyki oraz 
zwiększenie jakości studiowania w Collegium Maius. 
 
Projekty, zgłaszane w konkursie, mogą dotyczyć wszelkich aspektów procesu dydaktycznego, 
np. programów i warunków kształcenia, materiałów dydaktycznych, szkoleń dla studentów 
i pracowników, organizacji wydarzeń, form wsparcia studentów, promocji działań 
projakościowych. Liczy się kreatywność i innowacyjność, praktyczność i skuteczność, a także 
jak najszerszy krąg adresatów proponowanego rozwiązania. Nagrodę w konkursie stanowi 
dofinansowanie zwycięskiego projektu w kwocie 10 000 zł. Uczestnikiem zmagań może 
student, doktorant i pracownik Wydziału. Zgłoszenia mogą być zarówno indywidualne, jak 
i zespołowe. Dokumentacja projektowa musi zawierać: opis proponowanych działań 
i oczekiwanych rezultatów, harmonogram prac oraz kosztorys. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dwóch etapach: komisja konkursowa, w skład której 
wchodzi Dziekan, prodziekani i przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, 
wybiera spośród zgłoszonych projektów od trzech do sześciu finałowych propozycji, z których 
następnie, po intensywnej kampanii promocyjnej w tajnym głosowaniu całej społeczności 
Wydziału, zostaje wyłoniony zwycięski projekt. Uroczyste ogłoszenie wyników następuje 
podczas Wydziałowego Dnia Jakości Kształcenia, który ma miejsce w maju. Realizacja 
zwycięskiego projektu zawsze planowana jest na semestr zimowy następnego roku 
akademickiego. 
 
W dotychczasowych edycjach konkursu zwyciężyły: Aplikacja WFPiK (przygotowana przez 

Zespół Dydaktyczny Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), 

Strefa Relaksu w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. J.T. Pokrzywniaka 

(przygotowana przez zespół pracowników Biblioteki Wydziałowej) oraz projekt Wiedzieć-

rozumieć-działać. Humaniści i nowe technologie (przygotowany przez Zakład Literatury 

i Kultury Nowoczesnej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Pracownię Humanistycznych 

Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM). Warto dodać, że 

Wydział wspiera realizację wszystkich inicjatyw, zgłoszonych w konkursie, dzięki czemu 

wdrożono wiele interesujących działań. Wśród nich warto wyróżnić także: Owocne 

studiowanie na Fredry 10 (kampanię promującą zdrowy styl życia) oraz utworzenie Koła 

Naukowego Lingwistów Kryminalnych przeBiegli 
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Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat to coroczne badanie, oceniające pracę dziekanatów 
oraz samodzielnych sekcji ds. studenckich UAM. Głównym celem inicjatywy jest ewaluacja 
jakości pracy kadry administracyjnej, skierowanej do społeczności studenckiej oraz wskazanie 
sytuacji niepożądanych, które należałoby zniwelować. 
 
Coroczna ankietyzacja bardzo wnikliwie sprawdza relacje, jakie zachodzą między studentami 
a obsługą najważniejszego miejsca na wydziale – właśnie dziekanatów. Wieloaspektowe 
podejście do tematu, za pomocą głosów studentów, pomaga ocenić, czy praca kadry 
administracyjnej prowadzona jest rzetelnie i na najwyższym poziomie. Ocenie podlegają 
różnorodne kryteria pomocy, sposoby przekazywania informacji, ale także otwartość i 
uprzejmość pracowników. Kwestionariusze ankiet dostępne są tutaj: 
https://drive.google.com/open?id=1DJQkjpeH5J3x5kohpKKi01LSF1057FN7 Każdego roku w 
ankietyzacji biorą udział zarówno studenci, jak i pracownicy administracyjni poszczególnych 
jednostek Uczelni. Zależy nam na wzajemnej współpracy oraz poprawie kontaktu na linii 
student-dziekanat, dlatego w trakcie badania współpracujemy również z władzami wszystkich 
wydziałów czy filii. Wprowadziliśmy też angielskojęzyczne formularze, aby studenci 
zagraniczni także mogli wypowiedzieć się na temat otrzymywanej pomocy. 
 

Badanie przeprowadzane jest w formie papierowej, co wpływa korzystnie na zwrotność 
ankiet. W działanie zaangażowane jest całe środowisko samorządowe UAM. Dzieje się tak, 
ponieważ każda Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wyznacza koordynatora głównego, 
który odpowiedzialny jest za organizację pracy w ramach wydziału czy filii, a także zestawienie 
pozyskanych wyników w raport cząstkowy. Następnie dokumenty te trafiają do koordynatora 
uczelnianego badania, którym jest przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia 
Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Raporty końcowe trafiają do prorektor UAM ds. 
studenckich, prodziekanów ds. studenckich, kierowników dziekanatów oraz 
przewodniczących Wydziałowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
 
Każdego roku ankietyzacja wzbudza wiele pozytywnych emocji oraz umożliwia pewnego 

rodzaju rywalizację. Otóż jednostki z najlepszymi wynikami, wyliczonymi na podstawie 

odpowiedzi studentów, zostają nagrodzone. W prezencie otrzymują tabliczki okolicznościowe 

oraz słodkie upominki. Wszystkie spotkania ze zwycięskimi jednostkami motywują do dalszego 

działania i udowadniają, jak ważny w doskonaleniu jakości kształcenia jest udział studentów. 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1DJQkjpeH5J3x5kohpKKi01LSF1057FN7
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Student’s Right Challenge 

Uniwersytet w Białymstoku 

 

Wyobraźcie sobie studenta pierwszego roku. Można śmiało stwierdzić, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że będzie trochę przerażony, niepewny, wycofany. Trudno się dziwić, 
nagle przenosi się do nowego miasta, zmienia środowisko i otacza go zupełnie inna struktura 
administracyjna niż ta, z którą miał do tej pory do czynienia. 
Wtedy do akcji wkracza Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku i wyciąga do 
takiego studenta pomocną dłoń. Ta dłoń to pewien bardzo ciekawy projekt. 
Student’s Right Challenge, bo o nim mowa, to cykliczne wydarzenie tworzone przez Parlament 
Studencki Uniwersytetu w Białymstoku dla studentów wszystkich kierunków I roku studiów 
I stopnia i jednolitych magisterskich. 
Projekt ma na celu szerzenie wśród studentów wiedzy na temat ich praw i obowiązków, 
a także funkcjonowania Uniwersytetu i jego poszczególnych jednostek. Tym samym 
przygotowuje studentów do ich właściwego funkcjonowania w społeczności akademickiej. 
Druga edycja Student’s Rights Challenge odbywająca się w poprzednim roku akademickim 
prowadzona była w formie Gry Miejskiej, tym samym studenci mieli możliwość poznania nie 
tylko budynków uniwersyteckich, ale też topografii miasta. 
Trzecia edycja, odbywająca się w listopadzie tego roku, przyjęła natomiast formę Escape Room 
Edition. Tematem przewodnim będą zbliżające się Andrzejki, dlatego całe wydarzenie 
utrzymywane jest w koncepcji tajemnicy i magii. Na studentów czekają więc zadania zagadki. 
Przy tworzeniu projektu Parlament Studencki współpracuje z różnego rodzaju podmiotami, 
które przygotowują nagrody dla zwycięskiej drużyny, ale także dla pozostałych uczestników. 
Nikt też nie zakończy zabawy głodny lub spragniony! Podczas finału Gry, tj. wyłaniania 
zwycięzców i nagradzania wszystkich uczestników, na wszystkich czeka pizza i napoje. Jest to 
też czas na rozmowy, integrację, zadawanie pytań starszym koleżankom i kolegom 
samorządowcom. 
Co daje ten projekt? 
Pozwala zapoznać się studentom z najważniejszymi dokumentami Uczelni, tj. jej statutem 
i regulaminem studiów. Pozwala im tym samym przygotować się do właściwego 
funkcjonowania w strukturze i społeczności uniwersyteckiej. 
Studenci w praktyce stosują przepisy dotyczące ich praw i obowiązków, rozwiązując zadania 
dotyczące na przykład napisania wniosku o urlop dziekański. 
Da się zauważyć, że często studenci, którzy brali udział w poprzednich edycjach Gry, angażują 
się w następnym, lub jeszcze tym samym, roku akademickim w działania samorządowe. 
Wniosek jest prosty – ta Gra pomaga narodzić się przyszłym aktywnym studentom.  

 


