
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
2018/2019 

1 
 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY 

UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W ROKU 

AKADEMICKIM 2018/2019 

 

„Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki.” 

„Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.” 

 „Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w  zakresie spraw studenckich, w tym 

socjalno-bytowych i kulturalnych.”  

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
2018/2019 

2 
 

 

 

Spis treści  

I. WSTĘP ............................................................................................................................................ 3  

II. UDZIAŁ W ŻYCIU UNIWERSYTETU - DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ................................................... 5  

III. SPRAWY SOCJALNE I EKONOMICZNE ............................................................................................ 7  

IV. DYDAKTYKA ................................................................................................................................... 9  

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWA, ROZRYWKOWA, CHARYTATYWNA, TURYSTYCZNA ....................... 14  

VI. KONTAKTY POZAUCZELNIANE ...........................................................................................….…… 18  

VII. INFORMACJA I PROMOCJA ...................................................................................................…… 19  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  
2018/2019 

3 
 

I. WSTĘP  

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS) jest organem uchwałodawczym Samorządu 

Studenckiego i reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu Medycznego zarówno na jego 

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

stanowienie reprezentacji ponad 7 tysięcy studentów Uniwersytetu, studiujących w trybie 

polskojęzycznym 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. Przedstawiciele RUSS podejmują wiele inicjatyw na stałe wpisanych w 

kalendarz wydarzeń społeczności akademickiej oraz takich, z którymi mierzą się 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 minionym roku 

akademickim. 

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego, w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzone 

zostały cykliczne wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Członkami Rady XVII kadencji 

na lata 2018-2020 zostali przedstawiciele wszystkich wydziałów: 

 

Wydział Lekarski I 

Kamiński Damian – Starosta Roku, członek Rady Wydziału Lekarskiego I, członek Studenckiej Komisji 
Wyborczej 

Lewandowski Mikołaj – członek Rady Wydziału Lekarskiego I 

Pawlak Tomasz – członek Rady Wydziału Lekarskiego I, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu, Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej, członek Rady Bibliotecznej, członek 
Senackiej Komisji ds. Dydaktyki 

Piszczek Martyna – Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Przewodnicząca 
Komisji RUSS ds. Dydaktyki, członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, Uczelnianego Zespołu 
Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia, Rady Wydziału Lekarskiego I, Kolegium 
Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego I, Rektorskiej Komisji Statutowej, Rady Programowej kierunku 
lekarskiego, Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

Troszka Jonasz – Sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Przewodniczący Komisji RUSS 
ds. Finansów, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Rady Wydziału Lekarskiego I, 
Senackiej Komisji ds. Wydawnictw oraz Senackiej Komisji ds. Finansów, członek Wydziałowego 
Zespołu Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim I 
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Wydział Lekarski II 

Bączkiewicz Natalia – I Zastępca Przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, 
Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Socjalnych, członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
Rady Wydziału Lekarskiego II oraz Uczelnianej Komisji Stypendialnej, członek Wydziałowego Zespołu 
Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim II, członek Senackiej Komisji 
ds. Dydaktyki 

Biniecka Agata – Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Sponsoringu, członek Rady Wydziału Lekarskiego II 

Pilor Olga – II Zastępca Przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Przewodnicząca 
Komisji RUSS ds. Promocji, członek Rady Wydziału Lekarskiego II 

Szmelter Jagoda – Przewodnicząca Komisji RUSS ds. Kultury, członek Rady Wydziału Lekarskiego II, 
Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego II 

 

Wydział Farmaceutyczny 

Chmielewski Maciej – członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Rady Wydziału 
Farmaceutycznego, członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego, członek 
Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale 
Farmaceutycznym, członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki oraz Senackiej Komisji ds. Wydawnictw 

Fabianowska Sandra – członek Rady Wydziału Farmaceutycznego, Koordynator Balu Medyka 

Makarewicz Aleksandra – członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Rady 
Wydziału Farmaceutycznego, członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego, członek 
Rady Programowej kierunku Analityka medyczna 

Rożynek Anna – członek Rady Wydziału Farmaceutycznego 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Grausch Dominik – członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

Kowalska Angelika – członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, członek Kolegium Dziekańskiego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, członek Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, członek Komisji Programowej kierunku Położnictwo, 
członek Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

Oleszek Zuzanna –  członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, członek Komisji Programowej kierunku 
Fizjoterapia 

Turalska Martyna –  członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Rady Wydziału 
Nauk o Zdrowiu, członek Komisji Programowej kierunku Pielęgniarstwo, Koordynator RUSS ds. 
Biurowych i Zarządzania Danymi 
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Praca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego nie byłaby możliwa bez aktywności i ogromnego 

wysiłku wolontariuszy: 

Wydział Lekarski I: Hanna Paluch, Julia Suwalska, Paweł Gorczyński, Łukasz Żytka, Ewa Krajenta, Filip 

Lorek, Weronika Szymonik, Aleksandra Jarosz. 

Wydział Lekarski II: Marek Dorożyński (Przedstawiciel RUSS ds. Chaty Studenckiej Jagoda), Julia 

Lipowicz, Wiktoria Walla, Wojciech Dąbrowski, Jan Rzątowski (członek Senatu UMP). 

Wydział Farmaceutyczny: Damian Szklanny, Katarzyna Gębka, Marta Foltynowicz, Mateusz 

Pieczyński, Patryk Rodak, Joanna Buchholz, Mateusz Osiński, Oliwia Wilmańska, Stanisław Przewoźny, 

Paulina Mikulska. 

Wydział Nauk o Zdrowiu: Julia Szadkowska, Aleksandra Radomska, Paulina Haraś, Martyna 

Kaczmarek, Karolina Ufnowska, Maksymiusz Blechert, Martyna Lewandowska. 

 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2018/2019 zebrała się na 20 

otwartych posiedzeniach, podejmując wiele inicjatyw i uchwał. Ponadto również poszczególne 

Komisje RUSS zbierały się na osobnych zebraniach, a w razie potrzeby organizowane były także 

spotkanie problemowe. 

 

II. UDZIAŁ W ŻYCIU UNIWERSYTETU - DZIAŁALNOŚĆ 

STATUTOWA  

Reprezentowanie Samorządu Studenckiego  

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

Roku Akademickiego czterech poznańskich Uczelni świętujących Stulecie Uniwersytetu Poznańskiego, 

Uroczyste Posiedzenie Połączonych Rad Wydziałów, 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 i Absolutorium 

Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przedstawiciele studentów zasiadający w Senacie UMP wzięli także udział 

w uroczystych obchodach Stulecia Uniwersytetu Poznańskiego.  

Praca w organach uczelni 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego zasiadają w różnego typu komisjach, radach i zespołach, 

dbając o reprezentowanie interesów studentów. W roku akademickim 2018/2019 studenci posiadali 

następujące przedstawicielstwa:  

• Senat UMP (8 osób – po 2 przedstawicieli z każdego wydziału oraz wraz z uchwaleniem 

nowego Statutu UMP – członkostwo Przewodniczącego Rady Uczelnianej z głosem 

doradczym),  
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• Kolegium Rektorskie (1 osoba), 

• Kolegia Dziekańskie (po jednym przedstawicielu na Wydziałach: Lekarskim I, 

Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu, dwóch przedstawicieli w Kolegium Dziekańskim 

Wydziału Lekarskiego II),  

• 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),  

• Komisja Statutowa (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),  

• 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),  

• Uczelniana Komisja Stypendialna (6 osób), 

• Odwoławcza Komisja Stypendialna (4 osoby), 

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

• Rady (Komisje) Programowe na kierunkach: Pielęgniarstwo, Dietetyka, Położnictwo, 

Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Terapia Zajęciowa, Zdrowie publiczne, Biotechnologia 

medyczna, Elektroradiologia, Analityka medyczna, Lekarski, Farmacja (po jednym 

przedstawicielu). Niektóre posiedzenia Rad Programowych odbyły się z gościnnym udziałem 

Starostów Lat. 

Uczestniczyliśmy w tworzeniu nowego Statutu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

dostosowanego do nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wraz ze zmianą Statutu, 

wzięliśmy udział w pracach nad nowym Regulaminem Studiów oraz Regulaminem Świadczeń dla 

Studentów UMP. Praca w organach Uczelni pozwoliła nam podejmować tematy dotyczące braci 

studenckiej, zarówno podczas posiedzeń tych organów, a także w bezpośrednich rozmowach z 

Władzami Uczelni. 

 

Wybory  

Studencka Komisja Wyborcza podczas minionego roku akademickiego przeprowadziła wybory 

uzupełniające do Rad Wydziałów i Senatu. Pod kierownictwem Przewodniczącego Tomasza Pawlaka 

odbyło się 20 zebrań SKW. Komisja wydała 12 komunikatów. Studenci spotkali się także podczas 

kilkunastu wydziałowych spotkań wyborczych. 
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III. SPRAWY SOCJALNE I EKONOMICZNE  

Wysokości świadczeń pomocy materialnej  

Wraz z Prorektorem ds. Studenckich przedstawiciele Rady ustalili wysokości stypendiów Rektora, 

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

Medycznym w Poznaniu, wysokość stawek stypendiów na rok akademicki 2019/2020 wzrosła.  

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

niestety wzrosły. Drogą kompromisu udało się jednak ustalić stawki niższe od pierwotnie 

proponowanych. 

Sprawy studentów niepełnosprawnych  

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

niektóre kierunki studiów. Studencki Przedstawiciel ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z 

Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych spełnia zadania m.in. rozeznania potrzeb tej grupy 

studentów, organizacji spotkań dla studentów niepełnosprawnych. 

Przyznawanie pomocy materialnej  

W listopadzie 2018 roku Uczelniana Komisja Stypendialna w sześcioosobowym składzie wielokrotnie 

spotykała się w celu rozpatrzenia wniosków o stypendium Rektora. Po niej pracę podjęła 

Odwoławcza Komisja Stypendialna, w której skład weszły cztery osoby. Obie Komisje działały pod 

kierunkiem Przewodniczącej Komisji RUSS ds. Socjalnych, Natalii Bączkiewicz, która zajmowała się 

ustalaniem harmonogramu spotkań we współpracy z Działem Spraw Studenckich oraz 

przygotowaniem nowych członków Komisji do pełnienia funkcji. 

W skład komisji wydziałowych rozpatrujących wnioski o stypendia socjalne oraz zapomogi weszli 

tradycyjnie Starostowie ekonomiczni wraz z osobą delegowaną przez Dziekana. Koordynowaniem 

prac komisji zajmował się Dział Spraw Studenckich. 

Podział funduszy przeznaczonych na organizacje studenckie  

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

działalność studencką pomiędzy organizacje studenckie Uczelni. Podział został przeprowadzony w 

oparciu o przedstawione przez poszczególne organizacje sprawozdania z rozliczenia środków za rok 

2018, które zgodnie z Regulaminem Organizacji Studenckich musiały zostać przedstawione do 10 

stycznia,  oraz preliminarze wydatków na rok 2019, złożone do 30 stycznia 2019 roku.. Negocjacje 

dotyczące przyznania finansowania odbyły się na spotkaniu budżetowym, na które zaproszeni zostali 

przedstawiciele wszystkich organizacji studenckich UMP. W roku 2019 środki przeznaczane na cele 

studenckie zwiększyły się, co spotkało się z aprobatą członków poszczególnych organizacji, natomiast 

wykazują oni cały czas konieczność indywidualnego zabiegania o środki na działalność pozyskiwane w 

ramach umów sponsoringowych. 
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Rozdział miejsc w domach studenckich  

Jak co roku, uczestniczyliśmy w podziale miejsc w domach studenckich pomiędzy studentów 

polskojęzycznych na kolejny rok akademicki. Przedstawiciele Rad Mieszkańców wyrażają swój 

niepokój spowodowany krążącymi informacjami o zmniejszaniu liczby miejsc w domach studenckich. 

Z roku na rok zwiększa się także liczba osób wnoszących o otrzymanie miejsca w pokoju 

jednoosobowym, co zmusza do rozważań, czy właśnie ten sposób kwaterowania nie stanie się 

wiodącym w ciągu kilku następnych lat. 

Pomoc studentom  

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

zarówno bezpośrednio, jak i przez adresy mailowe podane na naszej witrynie internetowej, 

odpowiadając na ich pytania i wątpliwości. Nawiązaliśmy bliską współpracę z Działem Spraw 

Studenckich, próbując wspólnie odpowiadać na pytania studentów za pośrednictwem stron na 

portalu Facebook. Pracownicy Działu Spraw Studenckich utworzyli także instrukcje składania 

wniosków o stypendia, za co bardzo dziękujemy. Podsyłamy te przewodniki zainteresowanym 

studentom. 

Szkolenia dla Starostów ekonomicznych 

Rada Uczelniana 20 listopada 2018 roku po raz drugi przeprowadziła szkolenie dedykowane 

Starostom ekonomicznym i wszystkim chętnym studentom, chcącym poszerzyć swoją wiedzę i 

kompetencje z zakresu pomocy materialnej na naszej Uczelni, odbywające się pod kierownictwem 

Przewodniczącej Komisji RUSS ds. Socjalnych Natalii Bączkiewicz. Planujemy kontynuować szkolenia, 

ponieważ informacje o formach pomocy materialnej przekazywane na szkoleniach z praw i 

obowiązków studenta są bardzo ogólne i często niewystarczające. W kolejnym roku akademickim 

planujemy przeprowadzić szkolenie we współpracy z pracownikami Działu Spraw Studenckich, co 

pozwoli objąć szkoleniem najbardziej problematyczne kwestie, z którymi zgłaszają się studenci. 

Współpraca z Radami Mieszkańców 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego utrzymuje kontakt z Radami Mieszkańców Domów 

Studenckich. W roku akademickim 2018/2019 wspólnie z Radą Mieszkańców DS Wawrzynek udało 

się wyposażyć akademik w gry planszowe o wartości blisko 1500zł. Pod koniec roku akademickiego 

przedstawiciele RUSS wspólnie z Radą Mieszkańców DS Hipokrates starali się przedstawić problemy 

trapiące mieszkańców akademika Władzom Uczelni, co zaowocowało wstawieniem nowych pralek 

oraz pozyskaniem niewielkich środków na najbardziej palące potrzeby remontowe. Głosy Rad 

Mieszkańców pozwoliły także prowadzić negocjacje w kwestii kosztów wynajmu pokojów w domach 

studenckich. Mamy nadzieję na równie dobrą współpracę w kolejnym roku akademickim. 

Regulacje prawne 

Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła szereg zmian i wymusiła 

modyfikację dotychczasowych regulaminów świadczeń dla studentów. Komisja RUSS ds. Socjalnych 

brała udział w tworzeniu i opiniowaniu nowego regulaminu. Jedną z najważniejszych zmian jest 
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zlikwidowanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz przejęcie jej kompetencji przez Wydziałowe 

Komisje Stypendialne. 

 

IV. Dydaktyka 

Działania ogólne  

Członkowie RUSS, między innymi w ramach pracy w Radach Programowych, uczestniczyli w 

dyskusjach na temat programów kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz niektórych 

przedmiotach. Komisja RUSS ds. Dydaktyki wzięła udział w opiniowaniu przewodników 

dydaktycznych na Wydziale Lekarskim I, jej członkowie opiniowali także pojawiające się propozycje 

fakultetów, ramowe plany studiów i programy nauczania oraz regulaminy prac licencjackich i 

magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W maju 2019 roku wysłaliśmy za pośrednictwem Komisji 

Wyższego Szkolnictwa Medycznego uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie standardów 

kształcenia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych. Opiniowaliśmy 

kandydatury do nagrody im. Władysława Biegańskiego oraz zgłosiliśmy propozycje kandydatur do 

nagród dydaktycznych na poszczególnych wydziałach. Na prośbę Dziekana Wydziału Lekarskiego II 

wystawiliśmy opinię na temat pracy dydaktycznej wskazanych nauczycieli akademickich. Staraliśmy 

się też zbierać na bieżąco uwagi z równoległych kierunków lekarskich na Wydziale Lekarskim I oraz 

Wydziale Lekarskim II, co pozwoliło także wyrazić studencką opinię podczas pracy nad konsolidacją 

kierunków na nowym Wydziale Lekarskim. 

Na początku roku akademickiego 2018/2019 zgłaszaliśmy uwagi studentów dotyczące braku 

sylabusów elektronicznych w systemie AKSON. 28 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie 

Starostów kierunków z Prorektorem ds. Studenckich oraz Prorektorem ds. Dydaktyki, na którym 

studenci mogli bezpośrednio zgłosić zauważane problemy oraz palące kwestie. 

Na bieżąco reagowaliśmy na studenckie sygnały oraz prośby o pomoc. Pomagaliśmy rozwiązywać 

kwestie zaliczeń przedmiotów, kiedy pojawiały się wątpliwości co do form ich przeprowadzania. 

Podpowiadaliśmy, jak interpretować obowiązujące przepisy, m.in. Regulamin Studiów UMP, 

pomagaliśmy tworzyć pisma oraz podania.  

W minionym roku akademickim podstawową drogą kontaktu studentów z Radą Uczelnianą stał się 

komunikator internetowy na portalu Facebook, gdzie większość studentów otrzymuje od nas 

odpowiedź jeszcze tego samego dnia. Staraliśmy się także niezwłocznie odpowiadać na maile 

przesyłane przez studentów. W palących sprawach spotykaliśmy się ze studentami osobiście lub 

kontaktowaliśmy się telefonicznie. 

 

Działania na poszczególnych wydziałach  

Wydział Lekarski I – Członkowie RUSS brali udział we wszystkich licznych spotkaniach Rad 

Programowych oraz Rad Pedagogicznych. We współpracy ze starostami lat opiniowaliśmy 

przewodniki dydaktyczne dla kierunku lekarskiego oraz dietetyki, a także ramowe plany studiów. 
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Podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego I podsumowującego sprawy dydaktyczne, Martyna 

Piszczek przedstawiła zauważane przez studentów problemy dotyczące zajęć dydaktycznych, cenione 

cechy prowadzących zajęcia, problemy w kontaktach ze studentami oraz dobre praktyki dostrzegane 

podczas zajęć. Uczestniczyliśmy także w hospitacjach zajęć dydaktycznych na wydziale. 

Wydział Lekarski II – Pomagaliśmy w rozwiązywaniu bieżących problemów studentów na wydziale. 

Wydział Farmaceutyczny – 9 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli RUSS ze 

Starostami lat wszystkich kierunków na Wydziale Farmaceutycznym pod przewodnictwem członka 

RUSS Macieja Chmielewskiego. Spotkanie trwało 3 godziny, podczas których studenci wspominali o 

problemach, z którymi borykają się podczas zajęć. Niewielka ilość czasu oraz duża liczba poruszanych 

zagadnień spowodowała, że ze spotkania został sporządzony szczegółowy protokół, który będzie 

podstawą do osobnych spotkań w roku akademickim 2019/2020. Pragniemy poświęcać jedno 

spotkanie omówieniu problemów jednego lub maksymalnie dwóch kierunków. Na koniec spotkania 

Martyna Piszczek przeprowadziła krótkie szkolenie z nawigacji po systemie WISUS, ponieważ Starości 

lat zgłaszali problemy w odnajdywaniu sylabusów oraz wyników ankietyzacji w systemie WISUS.   

5 czerwca 2019 roku odbyła się Rada Dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego, podczas której głos 

zabrał członek RUSS Maciej Chmielewski. Podczas prezentacji omówił najczęściej wskazywane przez 

studentów pozytywne aspekty zajęć, a także najpowszechniejsze problemy wraz z propozycjami ich 

rozwiązania. Treść wystąpienia została przygotowana w oparciu o informacje zebrane podczas 

spotkania ze Starostami, rozmów ze studentami Wydziału Farmaceutycznego oraz dostępne wyniki 

ankiet przedmiotowych.  

Studenci uczestniczyli także w hospitacjach zajęć dydaktycznych na wydziale. Do zespołów 

hospitujących zostały powołane nowe osoby, które przeszły niezwłocznie szkolenie z zakresu 

przeprowadzania hospitacji zajęć oraz głównych założeń Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Wydział Nauk o Zdrowiu – w roku akademickim 2018/2019 pod przewodnictwem członka RUSS 

Angeliki Kowalskiej odbyło się 8 spotkań ze Starostami lat wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu, z czego 4 spotkania były spotkaniami wstępnymi, „roboczymi”, natomiast na kolejnych 

spotkaniach Starości oraz przedstawiciele RUSS gościli Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu, omawiając 

zebrane wcześniej problemy. Wspólnie udało się osiągnąć postawione wcześniej cele, czyli: 

nawiązanie ścisłego kontaktu ze Starostami lat, natychmiastowe rozwiązanie niewielkich problemów 

na kierunkach oraz przedstawienie poważnych spraw dotyczących dydaktyki na wydziale, które będą 

wymagały dłuższej pracy oraz wprowadzenia nowych rozwiązań. Spotkania odbywały się często do 

późnych godzin wieczornych.  

Komisje Programowe na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu zostały uzupełnione o 

nowo powołanych przedstawicieli studentów, dzięki czemu każdy kierunek ma swojego 

reprezentanta w komisji. 

W roku akademickim 2018/2019 pod kierownictwem Angeliki Kowalskiej udało się zmobilizować 

studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu do udziału w hospitacjach zajęć dydaktycznych. Do 

uczestnictwa w działaniach Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia 

zostało łącznie zgłoszonych 13 studentów, z których każdy po powołaniu przeszedł szkolenie z 
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zakresu przeprowadzania hospitacji zajęć oraz głównych założeń Wydziałowego Zespołu 

Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia. Dzięki temu zespół przeszkolonych przedstawicieli 

studentów uczestniczył w roku akademickim 2018/2019 łącznie w 43 hospitacjach zajęć 

dydaktycznych.  

Podczas Dydaktycznej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu głos zabrała Angelika Kowalska, członek RUSS. 

Podczas wystąpienia zebrano wnioski ze spotkań ze Starostami lat oraz omówiono relacje studentów 

z wykładowcami. 

Wydział Nauk o Zdrowiu jest obszernym wydziałem ze zróżnicowanymi kierunkami oraz 

pojawiającymi się licznymi problemami. Wiele z nich udawało się rozwiązywać na bieżąco przy 

pomocy interwencji przedstawicieli RUSS oraz pomocy Prodziekana ds. Studenckich. 

Szkolenie stażowe 

Rada Uczelniana tradycyjnie zaprosiła przedstawicieli Komisji ds. Młodych Lekarzy z Wielkopolskiej 

Izby Lekarskiej na spotkanie ze studentami 6 roku kierunku lekarskiego oraz 5 roku kierunku lekarsko-

dentystycznego, które odbyło się 20 maja 2019 roku. Studentom przedstawiono sposób zapisywania 

się na Lekarski Egzamin Końcowy oraz wszelkie formalności związane z organizacją stażu 

podyplomowego. 

Regulacje prawne  

Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła w życie uczelni wyższych wiele 

zmian. W październiku oraz listopadzie 2018 roku odbyły się 2 spotkania poświęcone omówieniu 

nowej Ustawy. W spotkaniach wzięło udział 20 przedstawicieli samorządu studenckiego. 

Z uwagi na wejście w życie nowej Ustawy, pojawiła się potrzeba utworzenia nowego Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Interesy studentów podczas prac Komisji Statutowej 

reprezentowała Martyna Piszczek. Nowy Statut został przyjęty uchwałą Senatu UMP 20 marca 2019 

roku. Wraz z uchwaleniem nowego Statutu, rozpoczęła się dyskusja nad zmodyfikowanym kształtem 

Regulaminu Studiów, a wszelkie zmiany zostały przedyskutowane podczas posiedzenia Senackiej 

Komisji ds. Dydaktyki z udziałem czterech przedstawicieli RUSS: Natalii Bączkiewicz, Macieja 

Chmielewskiego, Tomasza Pawlaka oraz Martyny Piszczek. Regulamin Studiów został przyjęty przez 

Senat UMP 24 kwietnia 2019 roku. Wprowadzono także zmiany w Regulaminie świadczeń dla 

studentów UMP zgodnie z nową Ustawą.  

System WISUS 

Ankietyzacja. Cały czas głównymi problemami, które utrudniają przeprowadzenie skutecznej akcji 

ankietyzacji są: zbyt mała zachęta do wypełniania ankiet ze strony nauczycieli akademickich, brak 

poczucia obowiązku wypełniania ankiet ze strony studentów, brak wiary studentów w sens 

wypełniania ankiet przedmiotowych oraz wątpliwości dotyczące anonimowości ankietyzacji. Rada 

Uczelniana Samorządu Studenckiego stara się promować ankietyzację, kładąc jednocześnie nacisk na 

kulturę wypowiedzi w formularzach. W roku akademickim 2018/2019 kilkukrotnie udało się pokazać 

studentom przy okazji różnych spotkań w ramach działań Komisji ds. Dydaktyki, w jaki sposób mogą 

oni zobaczyć wyniki ankietyzacji w systemie WISUS. Niedawne wprowadzenie możliwości oceniania 
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nauczycieli akademickich prowadzących przedmiot w ankietach spotkało się z pozytywnym odbiorem 

wśród studentów.  

Ponadto zorganizowano akcję promocyjną: 30% wypełnionych ankiet – dodatkowe godziny 

rektorskie po weekendzie majowym.  Niestety i tym razem nie udało nam się osiągnąć wymaganego 

zwrotu ankiet. W kolejnym roku akademickim będziemy zastanawiać się nad kontynuowaniem takiej 

formy promocji oraz nad innymi przedsięwzięciami, które mogłyby zachęcić do uważnego 

wypełniania ankiet przedmiotowych.  

Największym problemem, z którym borykali się studenci w minionym roku akademickim był brak 

dostępu do sylabusów przedmiotów. Niestety, dla wielu kierunków nie są one wciąż dostępne, co 

przyczynia się do dezorganizacji zajęć, zwłaszcza na samym początku kursu. Studenci zwracają także 

uwagę na ciągle zbyt skromne wykorzystanie przez prowadzących możliwości systemu AKSON, 

prosząc niejednokrotnie o dodatkowe materiały oraz konspekty zajęć.  

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system SIANO oraz dostęp do informacji bibliotecznych. 

Obsługa wniosków o pomoc materialną także sprawia coraz mniej problemów. Studenci coraz 

rzadziej zgłaszają problem z zapisami na fakultety. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na wersję 

systemu WISUS dostosowaną do urządzeń mobilnych. 

Studenci zwracają także uwagę na działanie planu zajęć w systemie ASIA. Informacje zawarte w 

systemie bardzo często są niewiarygodne, wprowadzają w błąd w kontekście czasu oraz miejsca 

odbywania zajęć. Pojawiają się prośby o uporządkowanie systemu, a także dostosowanie planu zajęć 

do widoku urządzeń mobilnych.  

Szkolenie dla pierwszorocznych z praw i obowiązków studenta  

W związku z nałożeniem przez Ustawodawcę na samorząd studencki obowiązku przeprowadzenia 

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

przygotowania tego szkolenia. W ciągu pierwszych 4 spotkań, po jednym dla każdego Wydziału,  

przeszkolonych zostało blisko 1200 studentów. Szkolenia uzupełniające dla osób nieobecnych zostały 

przeprowadzone pod koniec semestru zimowego 2018/2019.  

W sierpniu 2019 roku przedstawiciel RUSS, Łukasz Żytka, wziął udział w VI Konferencji Ekspertów 

Praw Studenta odbywającej się w Krakowie. Cykl szkoleń oraz wykładów umożliwił przedstawicielom 

samorządów studenckich zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi praw studenta. 

Szkoleniowcy szczególną uwagę poświęcili zmianom, które wprowadziła nowa Ustawa Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Dzięki temu kolejny przedstawiciel RUSS UMP jest przygotowany do 

prowadzenia szkoleń dla pierwszorocznych studentów.  

Szkolenie dla Starostów 

12 grudnia 2018 roku członkowie i wolontariusze RUSS po raz pierwszy przeprowadzili szkolenie dla 

Starostów lat i grup. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się: obowiązki Starosty roku 

oraz Starosty grupy, droga przekazywania informacji oraz zgłaszania problemów na Uczelni, 

przygotowanie do Rad Pedagogicznych, ankietyzacja. Uczestnicy szkolenia zadawali także pytania i 

prosili o poradę w nurtujących kwestiach. 
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Członkowie oraz wolontariusze RUSS utworzyli także przewodnik dla Starostów, który zbiera 

wszystkie zagadnienia poruszanie podczas szkolenia oraz wyjaśnia niektóre kwestie, na których na 

spotkaniu brakuje czasu. Przewodnik jest podstawą do przeprowadzenia szkolenia w kolejnym roku 

akademickim, a po zebraniu informacji zwrotnej oraz naniesieniu końcowych poprawek, ukaże się w 

formie zbiorczego dokumentu do pobrania na stronie internetowej Rady Uczelnianej. 

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 poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy na stronie RUSS UMP. Studenci do 

plebiscytu zgłosili kilkudziesięciu nauczycieli akademickich.  

W tym roku uhonorowani zostali: dr n. med. Leszek Niepolski wybrany przez studentów Wydziału 

Lekarskiego I, lek. dent. Kacper Nijakowski wybrany przez studentów Wydziału Lekarskiego II, dr n. 

farm. Jolanta Długaszewska wybrana przez studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz dr n. o zdr. 

Magdalena Strugała wybrana przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

W minionym roku akademickim przeprowadziliśmy również plebiscyt na Wykładowcę Roku, którego 

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

hab. n. med. Edyta Mądry wybrana przez studentów Wydziału Lekarskiego I, prof. dr hab. Maria Iskra 

wybrana przez studentów Wydziału Lekarskiego II, dr n. farm. Tomasz Zaprutko wybrany przez 

studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz mgr Mirella Strugarek wybrana przez studentów 

Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Szkolenia dla członków zespołów hospitujących 

Każdy nowo powołany członek zespołu hospitującego bierze udział w szkoleniu przygotowującym go 

do nowych obowiązków. Studenci są zapoznawani ze strukturą Systemu Doskonalenia i Zapewniania 

Jakości Kształcenia na Uczelni, dowiadują się, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona 

hospitacja oraz jak poprawnie wypełniać protokół. Dzięki temu możemy zapewnić, że każdy student 

biorący udział w działaniach Wydziałowych Zespołów Doskonalenia i Zapewniania Jakości Kształcenia 

jest przygotowany do swojej roli i może w pełni wspomóc działania zespołu.  
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V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, ROZRYWKOWA, 

CHARYTATYWNA, TURYSTYCZNA 

Działalność Komisji RUSS ds. Kultury 

Znakomita większość akcji opisanych w poniższym rozdziale nie odbyłaby się, gdyby nie 

zorganizowana praca Komisji RUSS ds. Kultury pod przewodnictwem Jagody Szmelter. Komisja 

spotyka się co 2 tygodnie na zebraniach poświęconych bieżącym wydarzeniom kulturalnym i 

rozrywkowym. Niektóre akcje zyskują osobnych koordynatorów, którzy stawiają czoła kwestiom 

formalnym i wyzwaniom organizacyjnym. Działalność Komisji jest pewnego rodzaju wizytówką Rady 

Uczelnianej – w poszczególne akcje angażują się osoby na co dzień niezwiązane z działaniami Rady, a 

niektórzy studenci po udanym zakończeniu wydarzenia pozostają związani z działalnością RUSS jako 

nowi wolontariusze. 

Dzień Adaptacyjny UMP 

Trzeci raz w historii UMP zorganizowaliśmy Dzień Adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów. W 

weekend przed rozpoczęciem zajęć każdy „pierwszak” miał okazję porozmawiać z przedstawicielami 

swoich kierunków, zapoznać się z działalnością organizacji studenckich oraz udać się na spacer po 

budynkach Uczelni pod przewodnictwem wolontariuszy RUSS. Uwieńczeniem całego dnia była 

wspólna integracja połączona z grillem, na którą zaproszeni zostali także przedstawiciele Władz 

Uczelni.  

Otrzęsiny 2018 

Impreza Otrzęsinowa dla studentów pierwszorocznych odbyła się w roku 2018 w połączonych 

klubach „Prywatka” oraz „Welon&Mucha”. Rozpoczęła ona cykl 8 imprez studenckich 

organizowanych w ciągu całego roku akademickiego. W Otrzęsinach uczestniczyło nawet do 1500 

osób, zaskakując organizatorów.   

Chata Studencka „Jagoda” 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada 2018 roku 

studenci wraz z przedstawicielami Władz Uczelni wybrali się do Chaty Studenckiej „Jagoda”. W 

wyjeździe uczestniczyło ponad 100 osób. Słoneczna pogoda sprzyjała długim spacerom i kąpielom w 

jeziorze Szczuczarz.  

Po raz ósmy zorganizowany został wyjazd do Chaty Studenckiej „Jagoda” - „Jagodowy Rajd Majowy”. 

Blisko osiemdziesięciu studentów przebyło piętnaście kilometrów trasami Drawieńskiego Parku 

Narodowego rozwiązując przeróżne zadania, a na koniec prezentując wszystkim uczestnikom efekty 

swojej pracy. 

Rada po raz kolejny zorganizowała obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów „Jagoda Obóz 

Zero” w Chacie Studenckiej „Jagoda”. Tygodniowy zjazd odbył się w terminie 18-24 sierpnia 2019 

roku, uczestniczyło w nim 13 nowoprzyjętych oraz do kilkunastu wolontariuszy i członków RUSS 

stanowiących obozową kadrę. Podczas obozu uczestnicy mieli do wykonania szereg zadań wokół 
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chaty (m.in. przekopanie drogi dojazdowej, malowanie ściany frontowej chaty, impregnacja 

drewnianych elementów wyposażenia) oraz uczestniczyli w kilkugodzinnym rajdzie z zadaniami w 

lasach Drawieńskiego Parku Narodowego. W trakcie trwania obozu zostało również odnowione 

stanowisko do kąpieli, wraz z wykonaniem nowych schodków. Nowoprzyjęci mogli także zdobyć 

wiele informacji na temat funkcjonowania samorządu, organizacji studenckich i Uczelni.  

W tym roku Rada po raz piąty zorganizowała obóz dla studentów naszego Uniwersytetu. W 

sześciodniowym wyjeździe do Chaty Studenckiej „Jagoda” uczestniczyło w szczytowym momencie 

około 30 osób – studentów, członków i wolontariuszy RUSS, zaproszonych gości oraz zagubionych 

turystów. 

Na prośbę Rady Uczelnianej w roku akademickim 2018/2019 wyremontowany został pomost nad 

jeziorem Szczuczarz, a użytkownicy chaty otrzymali dostęp do nowej toalety zewnętrznej. 

Doktor Miś Dzieciom  

We współpracy z organizacjami studenckimi naszej Uczelni oraz korzystając z pomocy Miasta Poznań,  

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. Każde dziecko otrzymało pluszowego Misia od studenckiego Mikołaja.  

Na całość akcji złożyło się kilka wydarzeń: Impreza Andrzejkowa, spotkanie „Film z Dr Misiem”, 

Mikołajkowy kiermasz słodkości oraz koncert kolęd w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach akcji odbyła się także aukcja misiów z podpisami 

znanych osób prowadzona podczas Spotkania Opłatkowego. Wszystkie te wydarzenia umożliwiły 

zebranie środków finansowych na przeprowadzenie akcji.  

Łącznie w organizacji przedsięwzięcia wzięło udział około 100 wolontariuszy z całej Uczelni.  

Akcję zwieńczył 19 grudnia 2018 roku uroczysty finał w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera, w 

którym brały udział Władze Miasta Poznania, Uczelni, kilkudziesięciu wolontariuszy oraz Chór 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  

Misie zostały przekazane także do poznańskich karetek, aby dzieci, które uległy wypadkom, również 

mogły skorzystać z „pomocy” maskotek. 

Organizacja Spotkania Opłatkowego Organizacji Studenckich z Władzami 

Uczelni  

Rada koordynowała organizację Spotkania Opłatkowego studentów oraz Władz Uczelni 3 grudnia 

2018 roku. W przygotowania włączyły się wszystkie organizacje działające na Uniwersytecie. Celem 

spotkania była zarówno integracja, jak i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 

Bal Medyka 2019  

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

największe przedsięwzięcie kulturalne podejmowane przez Radę. W minionym roku akademickim Bal 
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Medyka po raz pierwszy odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 

Iglica, pod kierownictwem Sandry Fabianowskiej. W ramach promocji wydarzenia, koordynatorka 

udzieliła 21 grudnia wywiadu w Radio Afera, gdzie opowiedziała o tradycji największej zabawy 

karnawałowej na Uniwersytecie Medycznym. 

Impreza po zmianie początkowego terminu odbyła się 9 lutego 2019 roku, a uczestniczyło w niej 

blisko 500 osób, w tym członkowie i wolontariusze RUSS oraz zaproszeni goście. Nie wierzę, że to się 

udało. Tematem przewodnim Balu była „Zima Stulecia”. Imprezę poprowadził Krzysztof „Stankoś” 

Stankowski, a za oprawę muzyczną odpowiadał Daniel „Wolny” Moszczyński z zespołem SPONTAN 

Band. Tradycyjnie zorganizowany został konkurs na Króla i Królową Balu, w którym rywalizujące pary 

musiały popisać się swoimi umiejętnościami tanecznymi. Dzięki zaangażowaniu Komisji RUSS ds. 

Sponsoringu udało się pozyskać nagrody dla zwycięzców konkursów. 

Mimo trudności organizacyjnych, „przeprowadzkę” z Collegium Stomatologicum do pawilonu Iglica 

należy zaliczyć do udanych przedsięwzięć.  

Juwenalia 2019 

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

samorządami studenckimi innych uczelni wyższych (PSSUP). Za przygotowanie imprezy 

odpowiedzialna była także w tym roku Fundacja „Jeden Uniwersytet”. „Festiwal Muzyczny Juwenalia 

Poznań” odbywający się w dniach 23-25 maja 2019 roku przyciągnął tysiące studentów na czas 

koncertów odbywających się na terenie parku Jana Pawła II. Impreza ma status wydarzenia 

rozpoznawalnego na arenie ogólnopolskiej. 

W tym roku swój debiut w Teamie Biletów miała nowa koordynatorka - Martyna Turalska, która 

razem z zeszłorocznym koordynatorem Maciejem Chmielewskim poprowadziła wspólnie pracę całego 

zespołu pracującego przy kasach. Tegoroczne Juwenalia z punktu widzenia Teamu Biletów były 

bardziej wymagające niż w poprzednich latach – po godzinie 20:00 wejście na teren imprezy 

wymagało zakupu biletów także od studentów, co wymusiło na wolontariuszach sprawną pracę w 

okienkach kasowych. Dodatkowo każdy członek zespołu musiał odbyć dyżur przy bramkach, pilnując 

wejścia na teren, wydając opaski karnetowe oraz sprawdzając ważność biletów zakupionych przez 

Internet. Koordynatorzy pracowali codziennie do późnych godzin nocnych, podliczając utarg oraz 

uzupełniając protokoły. 

Pochód Juwenaliowy 2019 

Wielki Pochód Juwenaliowy otworzył 23 maja „Festiwal Muzyczny Juwenalia Poznań”. Reprezentacja 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadziła pochód i liczyła około 60 osób. Tegoroczny temat 

pochodu – „Bal u Kurowej Kuców” – został wybrany przez studentów UMP w ankiecie na portalu 

Facebook. Koordynatorem pochodu została Julia Szadkowska, a przygotowania obejmowały 

spotkania z koordynatorami z pozostałych poznańskich uczelni, nagranie filmu promującego 

wydarzenie oraz utworzenie dekoracji i baneru na platformę. W pracach wzięło udział 10 

wolontariuszy RUSS. Tegoroczna akcja została ciepło przyjęta przez społeczność akademicką, a 

internetowe głosowanie na temat pochodu stanie się stałą praktyką. 
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Kindernalia 2019 

„Kindernalia” to duży festyn rodzinny, który odbył się 26 maja 2019 roku. Ta studencka inicjatywa jest 

formą podziękowania mieszkańcom miasta za możliwość bawienia się trzy dni podczas „Festiwalu 

Muzycznego Juwenalia Poznań”. 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego we współpracy z organizacjami studenckimi UMP: IFMSA- 

Poland Oddziałem Poznań, Studenckim Towarzystwem Diagnostów Laboratoryjnych UMP, Polskim 

Towarzystwem Studentów Stomatologii oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Inżynierii 

Farmaceutycznej ISPE Poznań, współtworzyła Strefę Małego Medyka, po raz pierwszy w 

zorganizowany sposób włączając się w akcję. Na poszczególnych stacjach, takich jak: Szpital 

Pluszowego Misia, Mały Diagnosta, punkt wytwarzania maści czy Strefa Ratownika, nasi młodzi 

goście mieli szansę zobaczyć, jak wygląda świat medycyny. Wolontariusze Polskiego Towarzystwa 

Studentów Stomatologii przeprowadzali przeglądy stomatologiczne u najmłodszych. Podczas gdy 

dzieci spędzały czas wspólnie z wolontariuszami, rodzice mogli skorzystać z porad w punkcie 

profilaktyki zdrowia reprodukcyjnego oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku w 

zorganizowanym punkcie rejestracyjnym DKMS. 

Planujemy wpisać „Kindernalia” na stałe do kalendarza akcji Komisji RUSS ds. Kultury, starając się 

jednocześnie szukać sponsorów wspierających przedsięwzięcie – park im. Jana Pawła II w czasie 

wydarzenia odwiedziło kilka tysięcy osób.   

Drzwi Otwarte UMP 

Kolejna edycja Drzwi Otwartych UMP odbyła się w sobotę 6 kwietnia 2019r. w Centrum Biologii 

Medycznej. Dzięki zaangażowaniu koordynatorki akcji, Aleksandry Radomskiej, we współpracy z 

Działem Promocji UMP, zorganizowaliśmy wykłady, warsztaty i spotkania dla około 500 maturzystów, 

którzy odwiedzili tego dnia Uczelnię. Wydarzenie otworzyła prezentacja oferty kierunków UMP. 

Goście mogli porozmawiać z wolontariuszami w punkcie informacyjnym, na stoiskach kierunków oraz 

stoiskach organizacji studenckich. Równolegle odbywały się warsztaty oraz prezentacje organizacji 

studenckich. Zaprosiliśmy także dwoje nauczycieli akademickich, którzy wygłosili specjalnie 

przygotowane wykłady.  

Łącznie w organizację wydarzenia zaangażowanych było około 80 wolontariuszy RUSS, przedstawicieli 

kierunków oraz organizacji studenckich.  

Obóz Łazy „Campus 2019”  

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

jak co roku odbył się w Łazach. Głównym organizatorem była Fundacja „Jeden Uniwersytet”. 

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji rozrywkowych, kulturalnych, oraz edukacyjnych, a głównym 

zadaniem było przedstawienie życia studenckiego na Uczelni. 

Gra Miejska 2019 

Kolejna edycja Gry Miejskiej odbyła się 13 kwietnia 2019 roku pod hasłem „jUMP for joy! I Ty możesz 

zostać superbohaterem!” Uczestniczące drużyny musiały rozwikłać zagadki prowadzące do kolejnych 
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stacji oraz wykonywać przeróżne zadania. Do końcowego rezultatu wliczany był czas przebycia całej 

trasy, a dodatkowe punkty można było zdobyć prezentując przygotowane z okazji zabawy kostiumy. 

Nieprzychylna pogoda uniemożliwiła rozstawienie grilla po całej zabawie, dlatego wszyscy uczestnicy 

i wolontariusze zostali zaproszeni do biura RUSS, gdzie mogli zjeść pizzę i pośpiewać przy 

akompaniamencie gitary.   

UMP na łyżwach 

4 marca 2019 roku Rada Uczelniana po raz pierwszy zorganizowała uczelniany wypad na łyżwy. Dzięki 

zaangażowaniu koordynatora akcji, Martyny Kaczmarek, udało się nawiązać współpracę z 

lodowiskiem Ligawa, które okazało się bardzo elastycznym partnerem przy organizacji takiego 

wydarzenia. Czas na lodowisku spędziło około 40 osób. Mamy nadzieję na przeprowadzenie tego 

typu akcji na większą skalę w kolejnych latach.  

Konkursy dla studentów 

Rada przeprowadziła dla studentów UMP konkursy z nagrodami, promowane głównie przez stronę 

na portalu Facebook.  

Dzięki nawiązaniu współpracy z klubem „Prywatka”, w którym odbywały się comiesięczne imprezy z 

cyklu „Medic Party”, studenci mogli wziąć udział w konkursach, w których nagrodami były dodatkowe 

atrakcje fundowane przez klub.  

 

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 w: Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Warszawie.  

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

o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, reformy kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, 

problemów kierunków: farmacja, analityka medyczna, dietetyka, ratownictwo medyczne, 

pielęgniarstwo i wielu innych.  

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP)  

27 października 2018 roku sześcioro przedstawicieli RUSS wzięło udział w szkoleniu pod patronatem 

PSRP: „Konstytucja dla Nauki dla studentów i doktorantów”. Szkoleniowcy zwracali uwagę 

uczestnikom na trudności związane z wprowadzaniem zmian w Statutach oraz Regulaminach studiów 

na uczelniach wyższych. 

W dniach 23-25 listopada 2018 roku Przewodnicząca RUSS Martyna Piszczek wzięła udział w 

Konwencie Przewodniczących oraz Zjeździe Delegatów PSRP, podczas którego wybrany został nowy 

przewodniczący Parlamentu Studentów RP.  
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W dniach 14-16 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie obejmujące swoją 

tematyką nowości związane z wprowadzeniem nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

współorganizowane przez Parlament Studentów RP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wzięła w nim udział Martyna Piszczek, członek Komisji Statutowej. 

W terminie 5-11 sierpnia 2019 roku w Słupsku odbyła się Akademia PSRP #zaPROJEKTowani, w której 

udział brały Martyna Turalska i Oliwia Wilmańska. Prowadzone warsztaty miały na celu rozwinąć 

umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz zarządzania zespołem.  

W dniach 22-25 sierpnia 2019 roku przedstawiciel RUSS Łukasz Żytka uczestniczył w VI Konferencji 

Ekspertów Praw Studenta odbywającej się w Krakowie, gdzie miał okazję wziąć udział w szkoleniach 

przygotowujących do prowadzenia szkoleń z praw i obowiązków studenta. 

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich  

Od ponad dziewięciu lat Samorządy Studenckie Uczelni Wyższych Miasta Poznania połączyły 

oficjalnie siły jako Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich (PSSUP) podejmując 

wiele inicjatyw, spotykając się regularnie w roku akademickim 2018/2019 pod przewodnictwem 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 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 2018/2019 swoją pracę kontynuowało 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. Na podstawie zawartych przez naszą Uczelnię umów pomagaliśmy 

przeprowadzić 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. 

 

VII. INFORMACJA I PROMOCJA  

Witryna internetowa  

Oficjalną stroną internetową Rady Uczelnianej jest witryna www.samorzad.ump.edu.pl. 

Zamieszczamy tam informacje o wszelkich akcjach i przedsięwzięciach Rady. Współpracując z 

Władzami Uczelni, Działem Spraw Studenckich i Dydaktycznych oraz Działem Promocji wprowadzamy 

na stronę potrzebne dla każdego studenta informacje. Dzięki zamieszczonym danym kontaktowym 

do członków Rady Uczelnianej, studenci mogą wysyłać swoje zapytania drogą mailową. 

Przedstawiciele Komisji RUSS ds. Socjalnych odpowiadają na pytania studentów w kwestiach 

socjalno-ekonomicznych.  
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Z roku na rok coraz większą rolę odkrywa strona internetowa Rady Uczelnianej na portalu Facebook. 

Wykorzystanie mediów społecznościowych pozwala szybko i efektywnie dotrzeć z wszelkimi 

informacjami do studentów w stosunkowo krótkim czasie.  

Dane z wykorzystania strony na portalu Facebook przedstawiają się następująco: ponad 6000 

„polubień” strony, z czego ponad 1000 uzyskane w ciągu zeszłego roku akademickiego. Średnio jeden 

post Rady Uczelnianej dociera do 11700 użytkowników portalu. W roku akademickim 2018/2019 

administratorzy strony pod okiem Przewodniczącej Komisji RUSS ds. Promocji Olgi Pilor utworzyli 218 

postów oraz 31 wydarzeń. Liczby te pokazują, jak ważnym środkiem przekazywania informacji stał się 

portal, niejako umniejszając znaczenie oryginalnej witryny internetowej. 

Rada Uczelniana prowadzi także konto promocyjne na portalu Instagram, gdzie zamieszczone są 

relacje z prowadzonych przez samorząd akcji. 

Kalendarz akademicki 2018/2019  

Już kolejny raz 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 pierwszych lat studiów.  

W roku akademickim 2018/2019 zabiegaliśmy o sponsorów dla wszystkich naszych akcji, w tym 

szczególnie Balu Medyka. Jedną z form współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest umieszczenie 

reklamy w kalendarzu akademickim. Dzięki intensywnej pracy Przewodniczącej Komisji RUSS ds. 

Sponsoringu Agaty Binieckiej, udało się nawiązać współpracę z 6 partnerami, zawierając bardzo 

korzystne dla obu stron umowy. Obserwujemy jednak spadek zainteresowania podmiotów 

zewnętrznych współpracą z Radą Uczelnianą. 

Fartuchy UMP 

W połowie roku akademickiego Rada Uczelniana zakończyła współpracę z partnerem umożliwiającym 

zakup fartuchów z logo UMP. W kolejnym roku akademickim dołożymy starań, aby fartuchy 

ponownie stały się dostępne dla studentów. 

Bluzy UMP 

Za pośrednictwem Rady Uczelnianej, Uczelnia zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym na 

dostarczanie bluz z logo UMP. Były one dostępne w 8 wzorach, a zakup odbywał się bezpośrednio 

przy pomocy strony internetowej wykonawcy. Możliwość zakupu bluz dostępna była przez jeden 

miesiąc. Mamy nadzieję, że taką akcję uda się powtórzyć, a bluzy oraz inne gadżety z logo Uczelni 

staną się dostępne dla studentów w sprzedaży całorocznej.  

Przewodnik Pierwszaka 

W wakacje 2019 roku zespół złożony w dużej mierze ze studentów kończących pierwszy rok studiów 

stworzył „Przewodnik Pierwszaka”. To inicjatywa mająca na celu dostarczyć nowo przyjętym 

studentom wszystkich niezbędnych informacji na początku studiów. Oprócz wiadomości o 

studiowaniu na UMP znalazły się w nim wskazówki dotyczące poruszania się komunikacją miejską po 
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Poznaniu, kupowania biletów, pojawiły się w nim także adresy przydatnych stron internetowych oraz 

spis wydarzeń kulturalnych, w których żacy mogą brać udział w trakcie roku akademickiego. 

Przewodnik został podzielony na 10 odcinków, które co kilka dni pojawiały się na stronie Rady 

Uczelnianej na portalu Facebook. Zebrany w całość Przewodnik planujemy także zamieścić w formie 

pliku pdf na stronie internetowej.  

Publikacja „Przewodnika Pierwszaka” zachęciła pierwszorocznych do kontaktu z Radą Uczelnianą za 

pośrednictwem adresów mailowych Rady oraz komunikatora na portalu Facebook. Grupa 

administratorów strony na bieżąco odpowiadała na pytania, służąc radą oraz udzielając 

odpowiednich informacji.  

Działania promocyjne 

Członkowie oraz wolontariusze RUSS na bieżąco włączają się w działania promocyjne na rzecz 

Uniwersytetu, często współpracując z Działem Promocji UMP. W minionym roku akademickim 

braliśmy udział w nagrywaniu filmu promującego Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Przedstawiciele 

kierunków byli obecni podczas Targów Edukacyjnych 1 marca 2019 roku, a także podczas Salonu 

Maturzystów odbywającego się w terminie 23-24 września 2019 roku. Kilkukrotnie prowadziliśmy 

także prezentacje dla licealistów odwiedzających Uczelnię. Wolontariusze RUSS uczestniczyli także w 

Festiwalu „100 lat razem”, wcielając się w Pyrka, maskotkę wielkopolskiej policji. 

Rozpowszechnianie informacji  

Informacje przekazywane studentom są rozpowszechniane różnymi dostępnymi metodami, między 

innymi poprzez:  

- oficjalną stronę internetową Rady; 

- aktualizację gablot Samorządu Studenckiego w budynkach Uczelni; 

- publikację ulotek informacyjnych dotyczących konkretnych zagadnień;  

- rozwieszanie plakatów; 

- 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; 

- konto RUSS UMP na portalu społecznościowym Instagram. 

 

 


