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„Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Organy samorządu studenckiego 

są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.” 

 

 „Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, 

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.”  

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
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I. WSTĘP  

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS) jest najwyższym organem kolegialnym Samorządu 

Studenckiego i wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu Medycznego zarówno na 

jej terenie, jak i poza nim. W związku z powyższym, na Radzie spoczywa ogromna odpowiedzialność 

za stanowienie reprezentacji ponad 8 tysięcy studentów Uniwersytetu, zarówno studiujących w 

trybie polskojęzycznym jak i anglojęzycznym, stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Nasi Koledzy mają 

prawo do reprezentacji swoich interesów w jak najlepszym wydaniu, spodziewając się rzetelnej i 

godnej postawy od swoich przedstawicieli. Stawianie czoła takim oczekiwaniom nie jest proste. 

Mamy świadomość niedoskonałości naszej pracy, jednak wyciągając wnioski z poszczególnych lat 

staramy się poprawiać zarówno wizerunek samorządu studenckiego wśród braci studenckiej, jak i 

funkcjonowanie Rady. Podjęliśmy wiele inicjatyw, dużo z nich odbywa się regularnie od wielu lat, w 

niektórych uczestniczyliśmy po raz pierwszy. Staraliśmy się rozwiązywać problemy studentów 

zarówno na naszej uczelni, jaki i poza nią. Nie sposób nie zauważyć, że mimo naszej pracy w tym roku 

akademickim, jeszcze wiele pozostawiliśmy do zrobienia naszym następcom, których będziemy 

wspierać i służyć zawsze radą. Tym sprawozdaniem pragniemy przybliżyć czytelnikom to, czym 

zajmowaliśmy się w ubiegłym roku akademickim.  

W maju 2016 roku zostały przeprowadzone wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.  

 

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2016/2017 członkami Rady 

XVI kadencji na lata 2016-2018 zostali przedstawiciele wszystkich wydziałów: 

 

Wydział Lekarski I 

Borowiak Małgorzata – Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Finansów, członek Senackiej Komisji ds. 

Finansów i Zaopatrzenia 

Dzięciołowska Barbara – członek Rady Wydziału Lekarskiego I, członek Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Współpracy z Zagranicą, członek 

Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą 

Pawlak Tomasz – Zastępca Przewodniczącej RUSS UMP, członek Rady Wydziału Lekarskiego I, członek 

Rady Bibliotecznej 

Piotrowska Katarzyna – Przewodnicząca RUSS UMP, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu, członek Kolegium Dziekańskiego, członek Senackiej komisji ds. Dydaktyki, Senackiej Komisji 

Statutowej, członek Rady Programowej Wydziału Lekarskiego I 

Troszka Jonasz – członek Rady Wydziału Lekarskiego I, członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego I 
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Wydział Lekarski II 

Bączkiewicz Natalia – członek Rady Wydziału Lekarskiego II, Przewodnicząca Komisji RUSS ds. 

Socjalnych, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Dorożyński Marek – członek Rady Wydziału Lekarskiego II, Przedstawiciel RUSS ds. Chaty 

Studenckiej Jagoda 

Kuplowska Kamila – członek Rady Wydziału Lekarskiego II, członek Kolegium Dziekańskiego, 

członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału 

Lekarskiego II 

Rzątowski Jan – członek Rady Wydziału Lekarskiego II, Przedstawiciel RUSS ds. Studentów 

Niepełnosprawnych, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Wydział Farmaceutyczny 

Chmielewski Maciej – członek Rady Wydziału Farmaceutycznego, członek Senackiej komisji ds. 

Wydawnictw 

Makarewicz Aleksandra – członek Rady Wydziału Farmaceutycznego, członek Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Kultury, członek Kolegium Dziekańskiego 

Pietkiewicz Adrianna – członek Rady Wydziału Farmaceutycznego, członek Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu 

Sowińska Dagmara – członek Rady Wydziału Farmaceutycznego 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Piasecka Pamela – członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Rady Wydziału 

Nauk o Zdrowiu, członek Kolegium Dziekańskiego 

Rachubiński Przemysław – członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, Przewodniczący Komisji RUSS ds. 

Informatyki 

Zielińska Łucja – Zastępca Przewodniczącej RUSS UMP, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu, członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Promocji, 

członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału 

Farmaceutycznego 
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Praca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na pewno wyglądałby znacznie gorzej, 

gdyby nie ogromny wysiłek wolontariuszy: 

Wydział Lekarski I: Martyna Piszczek, Filip Moskwa, Aleksandra Jarosz, Damian Kamiński, 

Karolina Frasuniewicz, Mikołaj Lewandowski, Iwona Okońska, Piotr Pisula, Piotr Przymuszała, 

Sonia Nartowicz, Julia Suwalska 

Wydział Lekarski II: Olga Pilor, Jagoda Szmelter, Natalia Kamińska, Joanna Krasińska, Agata 

Biniecka, Maria Kowalczyk, Kamila Kojs,  

Wydział Farmaceutyczny: Sandra Fabianowska, Anna Rożynek, Karolina Piskuła, Magdalena 

Wróblewska 

Wydział Nauk o Zdrowiu: Angelika Kowalska, Dominik Grausch, Maciej Dziermański, Monika 

Kiernozek, Damian Ptak, Łukasz Mikołajewski, Zuzanna Oleszek, Danuta Stachyra, Karolina 

Biel 

 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2016/2017 zebrała się na 

19 posiedzeniach, podejmując wiele inicjatyw i uchwał. 

Ponadto również poszczególne Komisje RUSS zbierały się na osobnych zebraniach, podczas których 

pracowały nad licznymi projektami. 

 

II. UDZIAŁ W ŻYCIU UNIWERSYTETU - DZIAŁALNOŚĆ 

STATUTOWA  

Reprezentowanie Samorządu Studenckiego  

Przedstawiciele RUSS uczestniczyli w tak ważnych dla Uniwersytetu uroczystościach jak: Inauguracja 

Roku Akademickiego, Immatrykulacja Wydziału Lekarskiego I, Immatrykulacja Wydziału Lekarskiego 

II, Immatrykulacja Wydziału Farmaceutycznego, Immatrykulacja Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego I, Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego II, Absolutorium 

Wydziału Farmaceutycznego, Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Praca w organach uczelni 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego zasiadający w różnego typu komisjach, radach i 

zespołach wielokrotnie przedstawiali opinie i problemy studentów. W roku akademickim 

studenci posiadali następujące przedstawicielstwa: Senat UM (8 osób – po 2 przedstawicieli z  
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każdego wydziału), Kolegia Dziekańskie (po jednym przedstawicielu na każdym wydziale), 

Komisje Senackie – ds. Dydaktyki (4 osoby), ds. Nauki (1 osoba), ds. Wydawnictw (3 osoby), 

ds. Współpracy z Zagranicą (1 osoba), ds. Organizacji i Rozwoju (1 osoba), ds. Finansów i 

Zaopatrzenia (1 osoba), Rektorska Komisji ds. Informatyki (1 osoba), Rada Biblioteczna (1 

osoba), Komisja Dyscyplinarna dla studentów i doktorantów (8 osób), Odwoławcza Komisja 

dyscyplinarna dla studentów i doktorantów (4 osoby), Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (2 

osoby), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego I (1 osoba), Uczelniana 

Komisja Wyborcza (1 osoba), Wydziałowe Komisje Wyborcze (po jednym przedstawicielu na 

każdym wydziale), Uczelniany Zespół Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia (1 

osoba), Wydziałowe Zespoły Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia (po jednej 

osobie na każdym wydziale), Wydziałowe Komisje ds. programu Erasmus Plus (po jednej 

osobie na każdym wydziale), liczne Rady Dydaktyczne, Programowe oraz wydziałowe 

komisje. Kontrolowaliśmy przebieg wdrażania nowego Regulaminu Studiów, opiniowaliśmy 

liczne akty prawne dotyczące braci studenckiej, pracowaliśmy nad poprawkami do 

Regulaminu przyznawania i ustalania świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla 

studentów UMP. Często interweniowaliśmy na indywidualne wnioski studentów zarówno w 

różnych ciałach kolegialnych, jak i w bezpośrednich rozmowach z władzami Uczelni. 

Wybory  

Studencka Komisja Wyborcza podczas minionego roku akademickiego przeprowadziła 

wybory uzupełniające do Rad Wydziałów oraz Kolegium Elektorów naszej Uczelni.  

 

III. SPRAWY SOCJALNE I EKONOMICZNE  

Wysokości świadczeń pomocy materialnej  

Wraz z Prorektorem ds. studenckich przedstawiciele Rady ustalili wysokości stypendiów naukowych, 

socjalnych oraz zapomóg losowych. Pomimo wzrostu liczby studentów na Uniwersytecie Medycznym 

w Poznaniu i braku wzrostu środków przeznaczonych na stypendia – wysokości stypendium nie 

zmniejszyły się.  

Opiniowaliśmy również wysokość odpłatności za miejsca w domach studenckich, które w tym roku 

niestety wzrosły. Drogą kompromisu stawki wzrosły o połowę pierwotnie proponowanej wartości. 
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Sprawy studentów niepełnosprawnych  

Specyfika studiów na naszej Uczelni mocno ogranicza młodym niepełnosprawnym osobom dostęp na 

niektóre kierunki studiów. Problem jednak wśród ponad 8 tysięcy studentów istnieje i dlatego 

powołany Studencki Przedstawiciel ds. Niepełnosprawnych we współpracy z Pełnomocnikiem ds. 

Osób Niepełnosprawnych spełnia zadania m.in. rozeznania potrzeb tej grupy studentów. 

Przyznawanie pomocy materialnej  

W skład komisji wydziałowych rozpatrujących wnioski stypendialne wchodzą starostowie 

ekonomiczni wszystkich lat wraz z osobą delegowaną przez dziekana. Komisję odwoławczą tworzą 

studenci wchodzący w skład komisji socjalnej RUSS wraz z Prorektorem ds. studenckich. Koordynacją 

prac komisji zajmuje się Dział Spraw Studenckich. 

Podział funduszy przeznaczonych na organizacje studenckie  

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Rada przeprowadziła podział funduszy na 

działalność studencką pomiędzy organizacje studenckie Uczelni. Podział został przeprowadzony w 

oparciu o przedstawione przez poszczególne organizacje rozliczenie środków za rok 2016 i 

preliminarz wydatków na rok 2017. Negocjacje dotyczące przyznania finansowania odbyły się na 

spotkaniu budżetowym, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich organizacji studenckich. 

Niestety z uwagi na ciągły rozwój organizacji suma przeznaczona na działalność studencką, wciąż jest 

niewystarczająca. 

Rozdział miejsc w domach studenckich  

W trakcie roku akademickiego interweniowaliśmy w sprawie podziału miejsc w domach studenckich 

pomiędzy studentów polsko- i anglojęzycznych. Uczestniczyliśmy w podziale miejsc pomiędzy 

studentów polskojęzycznych na rok 2016/2017. Jesteśmy dumni, iż nasz Uniwersytet posiada 

zaplecze socjalne, które stawia nas w czołówce polskich uczelni. Znacząco poprawia to komfort 

studiowania naszym studentom. 

Pomoc studentom  

Wielokrotnie występowaliśmy w indywidualnych sprawach studentów, którzy kontaktowali się z nami 

zarówno bezpośrednio jak i przez naszą skrzynkę socjalną na naszej witrynie internetowej, 

odpowiadając na ich pytania i wątpliwości.  
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IV. Dydaktyka 

Działania ogólne  

Braliśmy czynny udział w pracach nad zmianami w sposobie nauczania niektórych przedmiotów, 

opiniowaliśmy liczne pisma w związku z wprowadzanymi fakultetami oraz przewodniki dydaktyczne 

na Wydziale Lekarskim I. Opiniowaliśmy także proponowanych kandydatów do nagrody im. 

Biegańskiego, zgłosiliśmy nasze kandydatury do nagrody im. Biegańskiego oraz nagród dydaktycznych 

na poszczególnych wydziałach. Na prośbę Dziekanów wystawialiśmy opinie na temat pracy 

dydaktycznej wskazanych nauczycieli akademickich. Przeprowadzaliśmy liczne interwencje w związku 

z napływającymi do nas (przez skrzynkę dydaktyczną na naszej witrynie internetowej) sygnałami ze 

strony studentów – także związanymi z uwagami dotyczącymi liczebności grup studenckich na 

poszczególnych zajęciach. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w hospitacjach.  

Na bieżąco pomagaliśmy studentom, którzy zwracają się z problemach do RUSS (drogą 

indywidualnych spotkań czy mailową). Poradnictwo, pomoc w interpretacji przepisów, pomoc w 

tworzeniu pism, wniosków.  

Wydział Lekarski I – odbyło się spotkanie w biurze Rady Uczelnianej z Panią Dziekan Ewą Wender- 

Ożegowską z przedstawicielami RUSS, starostami lat oraz studenckimi członkami Rady Wydziału WLI. 

Zostały zgłoszone problemy dydaktyczne, techniczne związane ze studiowaniem na wydziale- podjęto 

działania celem ich rozwiązania. Ponadto odbyły się spotkania ze starostami lat celem omówienia 

problemów przedstawianych na Radzie Dydaktycznej. Wybrane zagadnienia zostały przedstawione 

przez Katarzynę Piotrowską na Radzie Dydaktycznej. We współpracy ze starostami lat opiniowaliśmy 

przewodniki dydaktyczne dla kierunku lekarskiego. 

Wydział Lekarski II – odbyło się spotkanie z Prorektorem prof. dr hab. Ryszardem Marciniakiem wraz 

ze studentami stomatologii i przedstawicielami RUSS. Rozmawialiśmy o problemie związanym z 

odpłatnością za materiały niezbędne do realizacji zajęć. Kwota jaką studenci muszą przeznaczyć na 

materiały spadła w porównaniu do lat ubiegłych. Dostaliśmy zapewnienie o corocznym spadku 

wysokości tej opłaty, aż zupełnie ona zniknie.  

Wydział Farmaceutyczny – Łucja Zielińska zaprezentowała na Radzie Dydaktycznej WF najistotniejsze 

uwagi według studentów dotyczące studiowania na tym wydziale. 

Wydział Nauk o Zdrowiu – Łucja Zielińska zaprezentowała na Radzie Dydaktycznej WNoZ 

najistotniejsze uwagi według studentów dotyczące studiowania na tym wydziale. Po licznych 

uwagach studentów z Regulaminu Studiów UMP zniknął zapis dotyczący obozu sportowego dla 

kierunku ratownictwo medyczne. 

 

 

 



PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
2016/2017 

9 
 

 

Regulacje prawne  

Podobnie jak w latach ubiegłych opracowaliśmy poprawki do Regulaminu Studiów, które zostały 

przedstawione na spotkaniu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. Regulamin Studiów został przyjęty w 

głosowaniu jawnym przez Senat UMP w dniu 26.04.2017 r. Rada Uczelniana prowadziła rozmowy 

Senacką Komisją ds. Dydaktyki z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia celem modyfikacji zasad 

zapisów oraz zdawania egzaminów na platformie OLAT. Ujednolicenie zasad i regulacje spornych 

sytuacji znajduje się obecnie Zarządzenie Rektora  nr 91/2017 z dnia 31 lipca 2017 w sprawie 

ustalenia Regulaminu Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. 

System WISUS 

Ankietyzacja. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z koordynatorami systemów informatycznych 

udzielając swoich opinii oraz uwag. Elektroniczna ankietyzacja cieszy się coraz większym 

powodzeniem wśród studentów. Coraz to więcej osób przekonuje się do wypełniania ankiet przez 

system WISUS. Atutem tej formy oceny zajęć jest jej anonimowość i dostępność. Wiążemy duże 

nadzieje z ankietyzacją. Liczymy, że wpłynie ona na podniesienie poziomu jakości kształcenia na 

naszej Uczelni. W ubiegłym roku akademickim uczestniczyliśmy w spotkaniach mających na celu 

udoskonalenie ankiet. Mamy nadzieje, że ankiety sprostają oczekiwaniom studentów. 

Ankiety w roku akademickim 2016/2017 mogli wypełniać studenci wszystkich czterech wydziałów 

naszej Uczelni – nie tylko wybrani jak w latach ubiegłych. W dalszym ciągu współpracujemy z 

twórcami ankiet, zbieramy nasze uwagi, tak aby były jak najlepsze. Studenci patrzą z nadzieją na 

zachodzące zmiany w obrębie Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta, ponieważ plany są bardzo 

obiecujące i korzystne dla studentów. Coraz więcej materiałów dydaktycznych dostępnych dla 

studentów pojawia się w systemie WISUS oraz znacząco ułatwia on kontakt z Uczelnią, umożliwia 

szybszą i wygodniejszą obsługę administracyjną. Prowadzimy rozmowy na temat wprowadzenia 

systemu ankietyzacji w języku angielskim – dostaliśmy zapewnienie, że od roku akademickiego 

2017/2018 takie ankiety się pojawią. 

Rada Uczelniana prowadzi szeroką promocję ankietyzacji w systemie WISUS. Mamy nadzieję, że 

zaangażowanie nauczycieli akademickich w system odpowiedzi na uwagi studentów: „MY-WY” 

wpłynie na wzrost wypełnionych ankiet w kolejnym roku akademickim.  

Szkolenie dla pierwszorocznych z Praw i Obowiązków Studenta  

W związku z nałożeniem przez Ustawodawcę na organy samorządu obowiązku przeprowadzenia 

szkolenia dla studentów I roku w zakresie ich praw oraz obowiązków RUSS po raz piąty podjął się 

przygotowania tego szkolenia. W drugim semestrze 2016/2017 roku zostały przeprowadzone 

przygotowania do tego szkolenia, osobno na każdym z Wydziałów, w porozumieniu z Władzami 

Uczelni. Szkolenia odbyły się w pierwszym tygodniu roku akademickiego. Szkolenia uzupełniające dla 

osób nieobecnych zostały przeprowadzone w semestrze letnim 2016/2017.  
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Plebiscyty – Amicus Studentium oraz Wykładowca Roku  

Już tradycją jest przeprowadzenie plebiscytu w celu przyznania tytułów honorowych „Amicus 

Studentium” najbardziej zaangażowanym dydaktykom. Podobnie jak w roku ubiegłym studenci mogli 

zgłaszać kandydatury przez cały rok akademicki poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy na stronie 

RUSS UMP. Studenci do plebiscytu zgłosili kilkudziesięciu nauczycieli akademickich.  

W tym roku uhonorowani zostali: lek. Martyna Borowczyk wybrana przez studentów Wydziału 

Lekarskiego I, dr Karolina Sterzyńska wybrana przez studentów Wydziału Lekarskiego II, dr 

Magdalena Olejniczak-Rabinek wybrana przez studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz dr Adam 

Wysocki wybrany przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

W tym roku akademickim również przeprowadziliśmy plebiscyt Wykładowca Roku, którego celem jest 

wyróżnienie najlepszych wykładowców na Uczelni. W tym roku uhonorowani zostali: dr Iwona 

Zaporowska-Stachowiak wybrana przez studentów Wydziału Lekarskiego I, dr Maciej Koralewski 

wybrany przez studentów Wydziału Lekarskiego II, prof. Marzena Gajęcka wybrana przez studentów 

Wydziału Farmaceutycznego oraz dr Katarzyna Rapalska wybrana przez studentów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. 

Szkolenia dla członków zespołów hospitujących 

Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla studentów biorących udział w hospitacjach na wszystkich 

wydziałach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA, ROZRYWKOWA, 

CHARYTATYWNA, TURYSTYCZNA 

Dzień Adaptacyjny UMP 

Pierwszy raz w historii UMP zorganizowaliśmy Dzień Adaptacyjny dla studentów nowoprzyjętych. W 

weekend przed rozpoczęciem zajęć każdy student miał okazję porozmawiać z przedstawicielami 

swoich kierunków, zapoznać się z działaniem organizacji studenckich, pójść na spacer po budynkach. 

Po dniu pełnym wrażeń zorganizowaliśmy integrację przy grillu dla wszystkich. 

Chata studencka „Jagoda” 

 Rada po raz kolejny zorganizowała obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów w chacie 

studenckiej „Jagoda”. Tygodniowy obóz odbył się w sierpniu 2017 roku, uczestniczyło w nim 17 osób. 

Podczas obozu uczestnicy mogli zarówno odkrywać piękno Drawieńskiego Parku Narodowego, w 

którego otulinie znajduje się chata, jak i zdobyć wiele informacji na temat funkcjonowania 

samorządu, organizacji studenckich i uczelni. W tym roku Rada po raz trzeci zorganizowała obóz dla 

studentów naszego Uniwersytetu. W czterodniowym wyjeździe do Chaty Studenckiej „Jagoda”  
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uczestniczyło 8 osób. Zorganizowaliśmy dla uczestników jednodniowy spływ kajakowy po rzece 

Drawie. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 11 listopada 2017 studenci wraz z Władzami Uczelni wybrali się 

do chaty studenckiej „Jagoda”. W wyjeździe wzięło udział ponad 120 studentów i pracowników 

uczelni.  

Po raz szósty został zorganizowany wyjazd do chaty studenckiej „Jagoda” - „Jagodowy Rajd Majowy”. 

Blisko setka studentów przebyła kilka kilometrów trasami Parku Narodowego rozwiązując przeróżne 

zadania, szukając map i świetnie bawiąc się przez cały dzień. 

Pierwszy raz w historii Rada zorganizowała trzydniowy Rajd Rowerowy na początku lipca 2017. W 

wyjeździe wzięło udział 7 studentów. 

Doktor Miś Dzieciom  

Wraz z wszystkimi organizacjami studenckimi naszej uczelni zorganizowaliśmy po raz kolejny akcję 

charytatywną „Doktor Miś Dzieciom”. Akcja została przeprowadzona dla dzieci przebywających na 

oddziałach klinicznych w czasie Świąt Bożego Narodzenia w Poznaniu oraz w kilku oddziałach 

pediatrycznych poza Poznaniem. Każde dziecko otrzymało pluszowego Misia od studenckiego 

Mikołaja. Środki finansowe na akcję pochodziły ze sprzedaży słodyczy i wyrobów cukierniczych 

ofiarowanych przez sponsorów na kiermaszu, ze zbiórki cegiełek podczas projekcji filmu, ze środków 

zebranych podczas imprezy Andrzejkowej oraz aukcji misiów podpisanych przez celebrytów 

przeprowadzonej na spotkaniu Opłatkowym.  

Udało nam się również za zebrane środki zakupić duży odtwarzacz CD z radiem, który przekazaliśmy 

na Oddział Intensywnej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera. 

Organizacja Spotkania Opłatkowego organizacji studenckich z Władzami 

Uczelni  

Rada koordynowała organizację spotkania opłatkowego studentów polskojęzycznych oraz 

anglojęzycznych i Władz Uczelni. W przygotowania włączyły się wszystkie organizacje działające na 

Uniwersytecie. Celem spotkania była zarówno integracja jaki i kultywowanie tradycji związanych ze 

Świętami Bożego Narodzenia. 

Bal Medyka 2017  

Bal Medyka jest już tradycyjną pozycją w karnawale wielu studentów naszego Uniwersytetu. Jest to 

największe przedsięwzięcie kulturalne podejmowane przez Radę. Po raz kolejny Bal odbył się w 

Centrum Stomatologii w środku karnawału – 28 stycznia 2017 r. W imprezie tej uczestniczyło blisko 

700 osób, w tym zaproszeni goście: Władze Uczelni i zaprzyjaźnione samorządy studenckie miasta 

Poznania. Bal Medyka został zorganizowany przez Radę przy wsparciu wielu życzliwych osób, 

instytucji oraz sponsorów, dzięki wielkiemu wysiłkowi i samozaparciu członków i wolontariuszy Rady. 

Kolejny rok grała dla nas Strefa Zero, a imprezę poprowadził Krzysztof Stankowski. 
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Juwenalia 2017  

Rada Uczelniana po raz kolejny włączyła się w organizację Juwenaliów w Poznaniu wraz z wszystkimi 

samorządami studenckimi innych uczelni wyższych (PSSUP). Jako, że Porozumienie Samorządów 

Studenckich Miasta Poznania nie ma osobowości prawnej, zlecił przygotowanie Juwenaliów 

sprawdzonej już we wcześniejszych latach Fundacji Jeden Uniwersytet. Święto studentów „Festiwal 

Muzyczny Juwenalia Poznań” w dniach 26-28 maja 2017 roku przyciągnął tysiące studentów podczas 

koncertów odbywających się na terenie parku Jana Pawła II. Czterodniowy festiwal plenerowy z roku 

na rok przyciąga coraz to więcej osób. Jest już to wydarzenie rozpoznawalne na arenie 

ogólnopolskiej. 

Rada Uczelniana UMP była odpowiedzialna za Team Biletowy – koordynatorem byli Pamela Piasecka i 

Maciej Chmielewski. Przedstawiciele UMP podczas trwania całych Juwenaliów sprzedali tysiące 

biletów! Ponadto wspieraliśmy pracę Team’u Informacyjnego – Punkt Info, gdzie służyli radą 

wszystkim zagubionym uczestnikom Juwenaliów. UMP brało udział również w Pochodzie 

Juwenaliowym 2017 – motywem tegorocznego pochodu były bajki – koordynatorem pochodu była 

Anna Rożynek. Niezwykle miłą dla nas informacją były wyniki konkursu na najlepsze przebranie 

pochodu, który wygrała studentka z Naszego Uniwersytetu. 

Drzwi Otwarte UMP 

We współpracy z Działem z Promocji zorganizowaliśmy cykl wykładów dla osób zainteresowanych 

studiowaniem na UMP. Przyszli kandydaci mogli zdobyć informacje dotyczące rekrutacji, kierunków, 

organizacjach studenckich, działalności Rady Uczelnianej. 

Obóz Łazy „Campus 2017”  

Rada Uczelniana włączyła się w organizację Campusu – obozu dla studentów pierwszego roku, który 

w tym roku odbył się w Łazach. Głównym organizatorem była Fundacja Jeden Uniwersytet. Z 

Uniwersytetu Medycznego w obozie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Organizatorzy zapewnili wiele 

atrakcji rozrywkowych, kulturalnych, oraz edukacyjnych, ale głównym zadaniem było przedstawienie 

życia studenckiego na uczelni. 

Gra Miejska 

Ponad 30 studentów w teamach kilku osobowych mimo niesprzyjającej tego roku pogody 

zdecydowało się na udział w Grze Miejskiej po budynkach UMP.  Drużyny musiały rozwiązać wiele 

zadań: zarówno sprawdzających ich wiedzę jak i ich zdolności sportowe. Na zwycięską drużynę 

czekała nagroda.  

Konkursy dla studentów 

Rada przeprowadziła dla studentów UMP liczne konkursy z nagrodami. Wydarzenia były promowane 

przez facebook’a oraz stronę internetową Rady Uczelnianej. 
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W całym roku akademickim zorganizowaliśmy całą serię imprez: Otrzęsiny, cieszące się największą 

popularnością, na których nastąpiło nieoficjalne włączenie pierwszorocznych studentów do braci 

studenckiej naszej Uczelni, Imprezę Andrzejkową, wpisaną w schemat akcji charytatywnej Doktor Miś 

Dzieciom, Karnawał Retro Party, Imprezę Świętego Patryka, Tłusty Czwartek i inne. 

VI. KONTAKTY POZAUCZELNIANE 

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP  

Przedstawiciele Rady brali czynny i regularny udział w pracach Komisji. Wielokrotnie wyrażali opinie 

studentów naszej Uczelni na Konferencjach KWSM we: Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Katowicach. 

Poruszane problemy w dyskusjach dotyczyły zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 

Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, problemów związanych z reformą kierunków 

lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, problemów kierunków: farmacja, analityka medyczna, 

dietetyka, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i wiele innych. Wypracowaliśmy wspólne 

stanowiska i opinie dotyczące zmian w tych ustawach. Spotykaliśmy się z Ministrem Zdrowia w celu 

przedstawienia naszych propozycji zmian oraz zgłoszenia negatywnych uwag w sprawie zmian w 

Ustawach.   

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP)  

Przewodnicząca Rady Katarzyna Piotrowska brała udział w Zjeździe PSRP reprezentując Uniwersytet 

Medyczny, na którym odbyły się wybory nowych władz. Chcąc podnosić swoje kwalifikacje i zdobyć 

wiedzę związaną z samorządnością studencką członkowie Rady brali udział w konferencjach 

szkoleniowych organizowanych przez PSRP zarówno w Poznaniu jak i w innych miastach Polski. 

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich  

Od ponad ośmiu lat Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych miasta Poznania połączyły oficjalnie siły 

pod nazwą (regulaminem działalności i logiem) PSSUP podejmując wiele inicjatyw, spotykając się 

regularnie w roku akademickim 2016/2017 pod przewodnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu. Głównymi działaniami PSSUP była organizacja festiwalu Juwenaliowego oraz innych akcji, a 

także opracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących całej społeczności studentów 

Miasta Poznania. 

Wymiana zagraniczna studentów  

W roku akademickim 2016/2017 kontynuowało swoją pracę Erasmus Center mające na celu 

kompleksową opiekę nad studentami przyjeżdżających na naszą uczelnię w ramach programu 

Erasmus Plus. Opiekowaliśmy się przyjeżdżającymi studentami z zaprzyjaźnionych uczelni. Spotkania 

miały charakter integracyjny. Podczas wspólnie spędzonego czasu wymieniliśmy wiele informacji na 

temat funkcjonowania naszych uczelni. Na podstawie zawartych przez naszą Uczelnię umów 

przeprowadziliśmy rekrutację na wymiany zagraniczne na okres praktyk wakacyjnych na wszystkich 

wydziałach. Nasi studenci mieli możliwość porównania realiów polskich z: Gruzją (Tibilisi), Białorusią 

(Grodno), Mołdawią (Kiszyniów), Niemcami (Halle), Peru oraz Japonią. 
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VII. INFORMACJA I PROMOCJA  

Witryna internetowa  

Nasza strona internetowa (www.samorzad.ump.edu.pl) znajdująca się na serwerach Uczelni jest 

regularnie aktualizowana. Zamieszczamy tam informacje o wszelkich akcjach i przedsięwzięciach 

Rady i nie tylko. Współpracując z Władzami Uczelni, Działem Spraw Studenckich oraz Działem 

Promocji wprowadzamy na stronę potrzebne dla każdego studenta informacje. Z roku na rok strona 

zmienia swój kształt i jest ulepszana dla potrzeb studentów. Dzięki sygnałom docierającym na 

skrzynkę dydaktyczną orientujemy się w problemach studentów i staramy się na bieżąco 

interweniować. Przedstawiciele Komisji RUSS ds. socjalnych odpowiadają na pytania studentów w 

kwestiach socjalno-ekonomicznych.  

Kalendarz akademicki 2016/2017  

Już kolejny rok Rada stworzyła kalendarz akademicki. Umieściliśmy w nim ważne daty z życia naszej 

Uczelni. Zawarte w nim również informacje dotyczące Uczelni, lokalizacji zajęć, domów studenckich, 

kwestii socjalnych, wydarzeń kulturalnych, organizacji studenckich. Studenci znajdą tam również 

ważne adresy, numery telefonów. Kalendarze te rozdawane są studentom pierwszego roku podczas 

szkolenia dla pierwszorocznych. Sponsoring W roku akademickim 2016/2017 zabiegaliśmy o 

sponsorów dla wszystkich naszych akcji, w tym szczególnie Balu Medyka. W związku z wysoką 

aktywnością Komisji RUSS ds. promocji oraz przedstawiciela ds. sponsoringu udało się na rok 

2016/2017 uzyskać współpracę z licznymi podmiotami zewnętrznymi (obejmujących działania na 

terenie rozrywki, gastronomii, kultury itp.) zawierając bardzo korzystne dla obu stron umowy. W 

ostatnim czasie obserwujemy niestety spadek zainteresowania firm na współpracę z Radą. 

Bluzy UMP 

Po raz pierwszy Rada Uczelniana umożliwiła studentom zakup bluz uczelnianych ze specjalną grafiką, 

zaznaczająca przynależność do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Rozpowszechnianie informacji  

Informacje przekazywane studentom były rozpowszechniane różnymi dostępnymi metodami między 

innymi poprzez: - oficjalną stronę internetową Rady, - aktualizację gablot Rady w budynkach Uczelni, 

- współpracę z gazetą studencką Puls UM, - publikację ulotek informacyjnych dotyczących 

konkretnych zagadnień, - plakaty, - kontakt ze starostami lat wszystkich wydziałów i kierunków, - 

wysyłanie maili do studentów oraz na wspólne adresy poszczególnych kierunków i lat, - oficjalną 

stronę internetową Uczelni, - konto RUSS UMP na portalu społecznościowym facebook. 
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VIII. FINANSE 

Rada Uczelniana dokonuje rozliczenia finansowego każdego roku kalendarzowego i przedstawia je 

Magnificencji Rektorowi razem z rozliczeniami wszystkich organizacji studenckich. Podstawową część 

budżetu Rady zapewnia Uniwersytet w ramach środków przeznaczonych na działalność organizacji 

studenckich. Środki te zostały przeznaczone na: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, konferencje 

i delegacje, obóz adaptacyjny w „Jagodzie”, Jagodę Listopadową, Majową i Rowerową, spotkanie 

opłatkowe, transport, Bal Medyka, kalendarz akademicki, naprawy i konserwacje sprzętu, materiały 

promocyjne, Dzień Adaptacyjny. Druga część budżetu pochodziła ze środków uzyskanych m.in. od 

sponsorów, ze sprzedaży biletów na Bal Medyka – ta część w całości została przeznaczona na 

pokrycie kosztów związanych z Balem Medyka 2017. 


