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WPROWADZENIE
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
przed Wami lektura niezwykłej publikacji, poświęconej 100 dobrym praktykom
w szkolnictwie wyższym. Cieszymy się, że udało się zebrać w formie publikacji aż tyle
działań zasługujących na wyróżnienie, a z drugiej strony jesteśmy pewni, że na naszych
uczelniach jest ich znacznie więcej! Czasami trudno dostrzec, jak małe działania przekładają
się na jakość kształcenia i komfort studentów, stąd pomysł przybliżenia zarówno dużych
projektów, jak i mniejszych inicjatyw.
Mamy nadzieję, że lektura będzie dla Was inspiracją — do wdrożenia podobnych albo
i lepszych praktyk na Waszych uczelniach, a także do wspierania istniejących już
rozwiązań! Warto chwalić się dobrymi praktykami — zachęcamy Was gorąco do tego,
by inicjatywy warte rozpromowania przesyłać na adres: sekretariat@psrp.org.pl

Ze studenckim pozdrowieniem
Przewodniczący
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Dominik Leżański
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WSTĘP
Niniejsza publikacja to podsumowanie projektu Studenckie prawa – jasna sprawa!,
którego celem jest rozpowszechnianie wśród społeczności studenckiej wiedzy z zakresu praw
i obowiązków studenta oraz podstawowych danych na temat szkolnictwa wyższego.
Skupimy się tutaj na dobrych praktykach, związanych bezpośrednio z wewnętrznym
systemem zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Broszura, którą
przekazujemy dziś w Wasze ręce, ma przybliżyć działania, projekty i pomysły, wprowadzone
przez polskie uczelnie wyższe, aby zarówno docenić ich wkład w zapewnianie jakości kształcenia,
jak i zainspirować kolejnych członków środowiska akademickiego do skorzystania z nich
we własnych jednostkach.

Czym są dobre praktyki?
Na początku warto jednak zdefiniować problematykę, którą się zajmiemy. Dobrą praktyką
określamy bowiem działanie, przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty, które jednocześnie
zawiera w sobie potencjał do dalszego rozwoju. Warto też zwrócić uwagę na to, iż tym terminem
nazywane jest zazwyczaj rozwiązanie, stosowane trwale i powtarzalnie oraz mające możliwość
zaistnienia w podobnych warunkach akademickich, ale w innym miejscu.
Organizacja International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE), prowadząca bazę dobrych praktyk, stworzyła definicję opisywanego rozwiązania,
którą możemy zastosować w zapewnianiu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.
W tymże ujęciu to przejrzyste i konsekwentne działanie, mające mieć pozytywny wpływ
na politykę zapewniania jakości kształcenia zarówno dla instytucji, która nią zarządza,
jak i dla jednych z jej interesariuszy wewnętrznych, jakimi są studenci.
W poniższej publikacji wykorzystamy definicje, przytoczone powyżej, i skupimy się
na zaprezentowaniu 100 najciekawszych dobrych praktyk, propagowanych przez 37 polskich
uczelni i stosowanych w szkolnictwie wyższym w różnych aspektach jakości kształcenia.
Poszczególne propozycje działań zostały przyporządkowane do określonych kategorii,
a następnie zaprezentowane w losowej kolejności.
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KONCEPCJA
I CELE KSZTAŁCENIA:
DOBRE PRAKTYKI
Naszą publikację rozpoczniemy od tematu programów studiów oraz koncepcji
kształcenia, stanowiących ważny komponent procesu doskonalenia jakości kształcenia.
Czy studenci uczestniczą w tworzeniu i opiniowaniu programów studiów? Czy harmonogramy
zajęć ustalane są we współpracy ze środowiskiem studenckim? Jak wygląda sytuacja
z Indywidualną Organizacją Studiów? Na te i wiele więcej pytań próbują odpowiedzieć
uczelnie wyższe w Polsce, a także samorządy studenckie, przed którymi stoi nie lada wyzwanie.
Ich przedstawiciele powinni trzymać przysłowiową rękę na pulsie i jednocześnie doskonalić
proces kształcenia, aby zapewnić studentom naukę na najwyższym poziomie.

WYBRANE PRAKTYKI

1

Projektowanie i opiniowanie programów studiów
Realizacja programu studiów we współpracy ze studentami – Politechnika Łódzka
Politechnika Łódzka postanowiła wdrożyć studentów w proces tworzenia nowego
programu studiów. Początkowo władze jednego z Wydziałów poprosiły Samorząd Studencki
o pomoc w przeprowadzeniu ankiety na temat satysfakcji ze studiowanego
kierunku. Następnie wyniki badania poddane zostały analizie, a ponadto odbyło się
spotkanie
przedstawicieli
dwóch
roczników
z
osobami,
reprezentującymi
ich w Samorządzie Studenckim, oraz władzami Uczelni. To właśnie na podstawie
dyskusji oraz oczekiwań studentów, zadeklarowanych dzięki ankiecie, opracowano
i wdrożono nowy program studiów.
Udział studentów w zespole projektującym nowy program studiów
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W roku akademickim 2019/2020, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wprowadzono nowy program studiów na kierunku
filologia polska (studia II stopnia). Jego przygotowanie poprzedzone było wieloma
konsultacjami. Po pierwsze, powołano zespół ds. programu, którego członkami stało się
też troje studentów. Otrzymywali oni informacje o każdym posiedzeniu zespołu oraz mogli
przedstawiać własny punkt widzenia. Ponadto Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
przeprowadziła ankietę wśród studentów. Jej odbiorcami byli zarówno studenci III roku
studiów I stopnia, jak i studenci studiów II stopnia. Na tej podstawie wysnuto wnioski, jakie
oczekiwania względem programu mają przyszli studenci studiów II stopnia, oraz jakie uwagi
na temat ówczesnego programu posiadają studenci studiów II stopnia.
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Ciekawe metody kształcenia
Moduł Projekt grupowy – Politechnika Gdańska
Prowadzony przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej moduł dla wszystkich kierunków studiów II stopnia realizowany jest w formie
dwusemestralnego przedmiotu. Ma on na celu przygotowanie studentów do pracy
w kilkuosobowym zespole i terminowej realizacji rozwiązań praktycznych
przy regularnym kontakcie oraz pracy z klientem, szczególnie biznesowym. W ramach
prac przygotowuje się wiele ciekawych inicjatyw, wdrażanych następnie przez podmioty
społeczno-gospodarcze. Jedną z nich było stworzenie oprogramowania, wykorzystywanego
przez przedszkola w pracy z dziećmi z autyzmem lub zespołem Aspergera.
Kurs Kreatywny Semestr Projektowy – Politechnika Warszawska
Kreatywny Semestr Projektowy to jednosemestralny kurs dla studentów studiów I i II stopnia,
realizowany na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas zajęć
dydaktycznych społeczność akademicka przygotowuje w zespołach zagadnienia
projektowe, zgłaszane przez partnerów biznesowych i samorządowych. W tworzeniu
projektów wykorzystywane są wielokrotnie innowacyjne metody kształcenia, m.in. PBL
(Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking). Zajęcia te pozwalają nabyć studentom
cechy, wymagane przez pracodawców, np. myślenie adaptacyjne, umiejętność pracy
w zespole, prosty i bezpośredni sposób komunikacji, kreatywność czy uczciwość,
przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwoju umiejętności miękkich.

PODSUMOWANIE
Wymagania studentów stale rosną, a konkurencja nasila się, dlatego należy na bieżąco
dokonywać reorganizacji sposobu nauczania, modyfikacji programów studiów, a także
wprowadzać do ofert rekrutacyjnych nowe metody kształcenia, dzięki czemu studenci będą
mogli nabywać umiejętności, które w przyszłości wykorzystają na rynku, a także w życiu
osobistym. Przedstawione wyżej rozwiązania to tylko przykłady działań, mających wspomóc
realizację koncepcji i celów kształcenia.
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REKRUTACJA I WSPARCIE
STUDENTÓW
PIERWSZOROCZNYCH:
DOBRE PRAKTYKI
Jakość kształcenia stanowi fundament szkolnictwa wyższego, dlatego należy o nią
dbać już od początku studiów, a mianowicie – od procesu rekrutacji. To niezwykle ważne,
aby każdemu umożliwić łatwy start w nowej dla niego rzeczywistości, wskazać wszystkie prawa
oraz obowiązki, wynikające z posiadania statusu studenta, mające wpływ na przebieg dalszej
edukacji. Działania, związane z jakością kształcenia, kierowane do maturzystów oraz studentów
pierwszorocznych, mogą dotyczyć wielu jej aspektów, m.in. zdobywania pierwszych
studenckich znajomości, uświadamiania o prawach i obowiązkach czy też wzajemnej pomocy.
Omawiane inicjatywy podejmowane są na różnych płaszczyznach, zarówno ogólnopolskich,
jak i uczelnianych czy jednostkowych (np. wydziałowych, instytutowych). Tyle potencjału
drzemie w środowisku studenckim!

WYBRANE PRZYKŁADY

1

Działania wspomagające rekrutację
Jedna opłata rekrutacyjna – Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka
Zasady rekrutacji Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Łódzkiej od dłuższego czasu
przewidują wyłącznie jedną opłatę rekrutacyjną w skali całej Uczelni. Po dokonaniu transakcji,
kandydat ma możliwość rekrutacji na wszystkie dostępne w ofercie Uczelni kierunki. Jest to
o tyle ciekawe rozwiązanie, że, w przypadku aplikowania na więcej niż jeden program studiów,
większość uczelni wyższych wymaga uiszczenia wielokrotnej opłaty. Działanie obu jednostek
prowadzi do tego, że są one regularnie liderami pod względem liczby kandydatów na studia.
System kolejkowy – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie znają pojęcia kolejki. Dlaczego?
Dzięki zastosowanemu przez Uczelnię mechanizmowi, mogą zarejestrować się
na określoną godzinę przyjęcia i wówczas pojawić się z dokumentami. Proces ten ułatwia
funkcjonowanie jednostki i zmniejsza zniecierpliwienie studentów. Kandydaci nie muszą
bowiem spędzać wolnego czasu przy dziekanacie i oczekiwać na swoją kolej. Praktyka
sprawdza się na tyle, że inne jednostki wykorzystują tę metodę przy własnych działaniach,
np. w ramach przyjmowania dokumentów stypendialnych, co ma miejsce zawsze na początku
roku akademickiego.
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Ankieta rekrutacyjna dla studentów I roku
– Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
Na
Wydziale
Humanistycznym
Uniwersytetu
Przyrodniczo–Humanistycznego
w Siedlcach przeprowadzana jest ankieta dla studentów I roku. Dotyczy ona, m.in. sposobu
pozyskiwania informacji o samych studiach, jak i życiu kulturalnym Uczelni. Tego rodzaju
inicjatywa zwiększa świadomość studentów oraz umożliwia podjęcie odpowiedzialnej
decyzji o wyborze kierunku studiów. W wyniku przeprowadzonego badania władze
Uniwersytetu oraz pracownicy administracyjni wiedzą, w jakie źródła promocji warto
inwestować i jak wpłynąć na jeszcze skuteczniejszy proces rekrutacji.
Ankieta dla studentów I roku studiów I i II stopnia – Uniwersytet Warszawski
Dzięki pomysłowi Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego
studenci
pierwszoroczni
mogą
przedstawić
dotychczasowe
doświadczenia edukacyjne, plany związane z przyszłą pracą oraz opinie na temat studiów
socjologicznych, które niedawno podjęli. Ma to miejsce poprzez ankiety, przeprowadzane
wśród studentów I roku I i II stopnia studiów. Wszelkie sugestie środowiska studenckiego
prezentowane są podczas posiedzeń organów kolegialnych oraz gremiów dydaktycznych.
Umożliwia to poznanie wskaźnika zadowolenia z realizowanej ścieżki kształcenia, a także
powodów, z jakich zdecydowano się na podjęcie studiów właśnie w tym Instytucie.

2

Dni, wyjazdy i programy adaptacyjne
Obóz adaptacyjny Adapciak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Już od wielu lat nowo przyjęci studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają
możliwość udziału w obozie adaptacyjnym, organizowanym przez Ośrodek Nauki i Kultury
Studenckiej we współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów. Wyjazd tradycyjnie
ma miejsce na przełomie sierpnia i września w Jastrzębiej Górze, a jego częściowy koszt
pokrywa Uczelnia. W ramach Obozu uczestnicy biorą aktywny udział w grach i zabawach
integracyjnych, zwiedzają Trójmiasto oraz Hel. Tygodniowy wypoczynek to doskonała
okazja, aby poznać swoich rówieśników, z którymi, być może, będzie miało się przyjemność
spotkać podczas najbliższych zajęć dydaktycznych. Wyjazd umożliwia także pozyskanie
wiedzy i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem studiów, co ułatwia wdrożenie się w życie
akademickie już na samym jego początku.
Obóz ZerUwka – Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
(Porozumienie Uczelni Białostockich)
ZerUwka to kolejny obóz, który pozytywnie wpływa na udział pierwszorocznych
studentów w procesie adaptacji do procesu studiowania. Omawiane przedsięwzięcie od pięciu
lat nieustannie integruje, uczy, a także dostarcza mnóstwo niezapomnianych wspomnień
przyszłym studentom Uczelni Białostockich. Organizatorzy dbają o merytoryczne szkolenia,
8
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podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę, różnorodne informacje oraz przydatne rady,
które następnie wykorzystują w swoim uczelnianym życiu. Kajaki, team building, water tag
to tylko niektóre z licznych atrakcji, które czekają na uczestników Wyjazdu. Ponadto dzięki
obecności władz Uczelni przyszli studenci przełamują „pierwsze lody” i mogą lepiej utożsamić
się ze swoją Alma Mater.
Program Adapter AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Program adaptacyjny Adapter AGH powstał w odpowiedzi na oczekiwania studentów
z zakresu potrzeb w obszarach: zdrowotnym, społecznym i psychologicznym. Celem
projektu jest wsparcie przystosowania studentów I roku studiów do społeczności
akademickiej, promocja zdrowych i aktywnych postaw w środowisku studenckim,
a także udzielanie wsparcia psychologicznego osobom, doświadczającym trudności.
W ramach inicjatywy prowadzone są warsztaty rozwijające umiejętności psychologiczne
i interpersonalne oraz punkt konsultacyjny z dyżurem psychologa.
Dzień Kandydata UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Od 2018 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza przyszłych
studentów na Dzień Kandydata UAM. Podczas tego wydarzenia Uczelnia prezentuje
kompleksową ofertę dydaktyczną w jednym miejscu. Dla uczniów szkół średnich
przewidziano nie tylko prezentacje wszystkich Jednostek Uniwersytetu, ale również
możliwość poznania specyfiki Uczelni poprzez spotkania z Samorządem Studenckim
i prezentację wszelkich dostępnych ścieżek studenckiego rozwoju, m.in. wyjazdów
zagranicznych, zajęć i sekcji sportowych, zajęć dodatkowych. Ponadto uczestnicy mogą
zapoznać się z ofertą Uniwersyteckiego Biura Karier czy propozycjami dla najlepszych
kandydatów w ramach programu Best Student Grant. W przerwach między zwiedzaniem
stoisk na słuchaczy czekają wykłady i warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców.

3

Szkolenia z praw i obowiązków studenta
Weekend szkoleniowy – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce samorządy studenckie, przy wsparciu
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, mają obowiązek przeprowadzić szkolenia
z zakresu praw i obowiązków studenta. Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie postanowił jednak zaoferować studentom
nieszablonowe rozwiązanie w tym zakresie. Poza tradycyjnymi szkoleniami, które
odbywają się w ostatni weekend września, studenci pierwszoroczni mogą poznać ofertę kół
naukowych i pozostałych organizacji studenckich. Nie brakuje również dodatkowych
prelekcji czy warsztatów, m.in. na temat cyberbezpieczeństwa i sposobów zabezpieczania
danych osobowych oraz rozwoju umiejętności miękkich. Każdy z uczestników
weekendu szkoleniowego otrzymuje też pakiet darmowych gadżetów, związanych
bezpośrednio ze swoją Uczelnią oraz podmiotami z nią współpracującymi.
9
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Przedmiot Elementy prawa o szkolnictwie wyższym – Politechnika Łódzka
Na mocy Uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej szkolenie z praw i obowiązków studenta
realizowane jest w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Od 2007 roku każdy
student I roku wszystkich kierunków, stopni i trybów powinien obligatoryjnie uczestniczyć
w zajęciach Elementy prawa o szkolnictwie wyższym w wymiarze dwóch godzin
dydaktycznych. Co ważne, osobami, które przeprowadzają studentów przez meandry życia
akademickiego, są przedstawiciele Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej, wyłonieni
w drodze kilkuetapowej rekrutacji. Następnie, na podstawie list obecności oraz testu
elektronicznego, studenci uzyskują zaliczenie (lub niezaliczenie) przedmiotu,
widniejącego w programie studiów. Inicjatywa jest bardzo ciekawa, ponieważ wiele
jednostek sygnalizuje problem ze spadającą frekwencją podczas szkoleń.
Zaprezentowany sposób zwiększa również świadomość środowiska akademickiego
w zakresie przepisów regulaminowych oraz ustawowych.
Przedmiot ABC studiowania – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Studenci Wydziału Informatyki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku mogą
liczyć na pomoc w zakresie życia studenckiego. A to za sprawą przedmiotu ABC studiowania,
wpisanego w program studiów. W ramach zajęć zapoznawani są z zasadami studiowania
w Uczelni, w tym z Regulaminem Studiów i innymi obowiązującymi aktami
normatywnymi. Dodatkowo, w trakcie realizacji przedmiotu, upowszechniona zostaje
również wiedza z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia czy szeroko pojętych praw
oraz obowiązków każdego studenta.
Student’s Rights Challenge – Uniwersytet w Białymstoku
Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku wdrożył niecodzienny sposób
poznawania praw i obowiązków wśród studentów pierwszorocznych. W trakcie
zabawy, poprzez grę miejską, społeczność akademicka może poznać zarówno najważniejsze
zasady kształcenia, jak i własną Uczelnię. Zadania, w zależności od tematu przewodniego,
opracowywane są na podstawie najważniejszych aktów prawnych jednostki.
Przedsięwzięcie daje również możliwość poznania swoich koleżanek i kolegów,
co wielokrotnie owocuje długimi przyjaźniami. W roku akademickim 2019/2020 zmieniono
formę gry i stworzono escape room, co znacząco wpłynęło na zainteresowanie inicjatywą.

4

Programy dla najlepszych studentów pierwszorocznych
Program Prymusi AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Od roku akademickiego 2017/2018 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzi
program Prymusi AGH, kierowany do najlepszych studentów pierwszorocznych. W ramach
inicjatywy najzdolniejsze osoby, czyli olimpijczycy oraz studenci z najwyższymi notami
rekrutacyjnymi, mogą korzystać z dodatkowego wsparcia jednostki, w tym
10
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Indywidualnego Programu Studiów i opieki tutorskiej, zakwaterowania w Domu Studenckim
czy szeregu dodatkowych i nieodpłatnych form kształcenia – kursów, szkoleń, warsztatów,
wycieczek edukacyjnych, staży i praktyk zawodowych.
Program Best Student Grant – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Projekt Best Student Grant to konkurs skierowany do najwybitniejszych studentów
I lub II roku studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Nagrodę stanowi
dofinansowanie realizacji projektów grantowych, związanych z rozwojem naukowym.
Best Student Grant otwiera swoje drzwi także osobom, chcącym pogłębić swoje
umiejętności językowe poprzez Best Student Language. Ponadto najlepsi studenci mogą
uczestniczyć w obozie letnim Best Student Grant, gdzie biorą udział w ciekawych szkoleniach
oraz kursach, pogłębiających ich umiejętności oraz kompetencje.
Program tutoringowo—mentoringowy – Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Da Vinci w Poznaniu umożliwia osobom pierwszorocznym rozwój własnych
kompetencji poprzez program tutoringowo-mentoringowy, wdrażany od początku studiów.
Studenci bardzo pozytywnie oceniają tego rodzaju wsparcie, deklarując aktywny udział
w programie. Mentoring ma na celu diagnozę kompetencji studentów na początku studiów
i po ich ukończeniu. Co ważne, poprzez cały okres kształcenia studentem opiekuje
się specjalnie wyspecjalizowany tutor, do którego zadań należy, m.in. pomoc w pogłębianiu
kompetencji i umiejętności.

5

Zajęcia wspomagające dalszą naukę
Przedmiot Niezbędnik – Uniwersytet Warszawski
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wspiera nie tylko studentów I roku
I stopnia, lecz również osoby, podejmujące studia II stopnia. Stąd już od paru lat
istnieje możliwość zaliczania Niezbędników (metodologicznego i statystycznego), czyli zajęć
przygotowanych dla osób, które nie mogą pochwalić się dyplomem ukończenia socjologii
I stopnia. Przedmiot pozwala na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu kierunku
studiów. Rozwiązanie to jest bardzo pozytywnie odbierane zarówno przez studentów,
jak i również przez wykładowców, którzy, prowadząc zaawansowane zajęcia teoretyczne
bądź warsztatowe, nie muszą już poświęcać pierwszych tygodni semestru na wyrównywanie
kompetencji uczestników zajęć.
Przedmioty Vademecum literaturoznawcze i Vademecum językoznawcze
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W ramach modernizacji studiów II stopnia na kierunku filologia polska Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu również
postanowił otoczyć wsparciem studentów, którzy nie ukończyli studiów polonistycznych
I stopnia. W programie zajęć znalazły się bowiem zajęcia fakultatywne, mające
11
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wspomóc pozyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie wymaganej wiedzy. Vademecum
literaturoznawcze oraz Vademecum językoznawcze umożliwia nadrobienie zaległości
dydaktycznych, które często są obligatoryjne w ramach poszczególnych przedmiotów.
Pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem środowiska studenckiego, którego
przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu nowego programu studiów.

6

Pomoc studencka i pracownicza
Przewodnik dla studentów od studentów – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Przewodnik dla studentów od studentów to działanie na rzecz społeczności studenckiej
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Publikacja powstała w ramach działalności Turbo
– galerii i forum studenckiego Uczelni. Idea narodziła się z potrzeby szerokiej wymiany
studenckich spostrzeżeń i doświadczeń. Przewodnik to zarówno subiektywny zapis
zastanej rzeczywistości oraz kondycji środowiska akademickiego, jak i również dążenie
do obiektywizmu. Obok osobistych wypowiedzi zawarto w nim informacje, składające się
z opinii studentów, pozyskanych w ramach ankietowego badania całej społeczności
Akademii. Czytelnicy mogą zapoznać się z danymi na temat, m.in. wyżywienia, mieszkań,
rozrywki, problemów prawnych czy zasad studiowania. Autorzy poradnika podkreślają,
że zamierzeniem było to, aby publikacja skłaniała „do czytania, myślenia i działania”.
Help Desk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Po obowiązkowych szkoleniach bibliotecznych pierwszoroczni studenci Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku mają możliwość rozmowy ze starszymi studentami,
którzy przygotowują dla nich specjalne stoisko. Uczestnicy wydarzenia otrzymują
również mapki całego Kampusu oraz kalendarze studenckie, gdzie zawarte są
najważniejsze informacje na temat władz Uczelni, programu Erasmus+, Samorządu
Studenckiego czy ankiet dydaktycznych. Ponadto kandydaci mogą wziąć udział w spacerze
po budynkach Uniwersytetu i poznać najważniejsze miejsca, wśród których warto wymienić
bibliotekę, dziekanat czy sale dydaktyczne. Inicjatywa spotyka się z pozytywnymi opiniami,
ponieważ spełnia zarówno funkcję dydaktyczną, jak i funkcję integracyjną.
Opiekunowie studenccy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Każdego roku Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołuje opiekunów studenckich
poszczególnych kierunków studiów I stopnia. Osoby te zakładają grupy dla poszczególnych
roczników na portalu społecznościowym Facebook, a przede wszystkim stanowią wsparcie
w
odnalezieniu
się
w
nowej
rzeczywistości
uczelnianej.
Informują
też o najważniejszych aspektach studiów, m.in. stypendiach, szkoleniach z praw
i obowiązków studenta, rejestracjach, zajęciach wychowania fizycznego czy lektoratach
języków obcych. Dodatkowo, po odbyciu specjalnych warsztatów, przeprowadzają szkolenia
z praw i obowiązków, które mają miejsce w trakcie Dnia Studenta I Roku.
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Survival Guide for Students, czyli jak przetrwać na uczelni? – Politechnika Białostocka
Poradnik przetrwania na uczelni przygotowywany jest przez Samorząd Studentów
Politechniki Białostockiej. Składa się z cyklu spotkań, realizowanych w Klubie Studenckim
Gwint, opierających się na bardzo prostym założeniu – chęci przekazania praktycznych
wskazówek i doświadczenia młodszym kolegom i koleżankom. Każdorazowo
przygotowywane są trzy dziesięciominutowe wystąpienia na tematy, z którymi prędzej
czy później spotka się każdy. Całość okraszona jest przewrotnym humorem i przystępną
formą przekazu. Wśród dyskusji warto wymienić tematy, takie jak: Jak nie przegrać
w studia? Niuanse savoir-vivre’u na uczelni, Jak się zabezpieczać? Jak w praktyce działają
ubezpieczenia zdrowotne i NNW?, Jak skutecznie zaliczyć? Przydatne porady z zakresu
przygotowywania sprawozdań, projektów i nauki do zaliczeń.
Konsultacje z Aniołem – Collegium Da Vinci w Poznaniu
Bardzo ważne wsparcie oferuje studentom Anioł, czyli dodatkowy opiekun, funkcjonujący
na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej Collegium Da Vinci w Poznaniu
od 2012 roku. Jest to pracownik Biura Karier, który udziela różnorodnych informacji
studentom pierwszorocznym. Ponadto współpracuje ze społecznością akademicką, motywuje
do zakładania kół naukowych, angażuje w wydarzenia, organizowane przez Jednostkę.
Anioł organizuje również Drzwi Otwarte w Collegium Da Vinci. Są to spotkania,
podczas których kandydaci zapoznają się z Uczelnią, zwiedzają najciekawsze miejsca,
odbywają konsultacje ze starszym studentem lub wykładowcą kierunku.

PODSUMOWANIE
Wskazane inicjatywy udowadniają, że środowisko akademickie zdaje sobie sprawę
z tego, jak ważne jest wsparcie studentów pierwszorocznych już na samym początku ich
przygody ze szkolnictwem wyższym. Zauważyć należy, że wiele z nich organizowanych jest
bezpośrednio przez samorządy studenckie, które inicjują coraz to lepsze i ciekawsze działania.
Dlatego też niezmiernie istotne jest wsparcie finansowe organizacji studenckich
zarówno przez władze jednostki, jak i podmioty zewnętrzne.
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Kadra dydaktyczna odgrywa kluczową rolę w procesie doskonalenia jakości kształcenia.
Tradycyjny sposób nauczania – mistrz-uczeń – motywuje studentów do współuczestnictwa
i współkreowania dydaktyki. W tym systemie wszystkie działania są zainicjowane
przez nauczyciela akademickiego, który, niczym mentor, przekazuje wiedzę w różnych formach.
Jednak żadna placówka edukacyjna nie mogłaby również istnieć bez kadry administracyjnej.
Przedłużenie ważności legitymacji, wydanie dyplomu, wszelkie podania czy rozwiązywanie
studenckich problemów – to tylko nieliczne przykłady działań, którymi zajmują się
pracownicy dziekanatów, sekretariatów, Biur Obsługi Studenta, Sekcji Studenckich i wielu
innym miejsc. Co zrobilibyśmy bez nich?

WYBRANE PRZYKŁADYa Gdańska, Politechnika Łódzka

1

Plebiscyty na najlepszych pracowników dydaktycznych i administracyjnych
Kapituła Najlepszego Nauczyciela Akademickiego – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dydaktyków, którzy wykonują swoją pracę w wyróżniający się sposób, należy
gratyfikować. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku okresowo organizuje więc plebiscyt
na najlepszego dydaktyka pod nazwą Kapituła Najlepszego Nauczyciela Akademickiego.
Studenci mają możliwość zgłoszenia asystentów, których, z powodu nieszablonowego
prowadzenia zajęć dydaktycznych, uważają za przykład do naśladowania. Po wstępnej
weryfikacji kandydatur, następuje głosowanie, w którym każdy student ma możliwość
docenienia trzech najlepszych, jego zdaniem, osób. Zwycięstwo w tak ważnym konkursie to
powód do dumy i motywacja do urozmaicania prowadzonych przedmiotów.
Plebiscyt Praeceptor Laureatus – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Konkurs, organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
gratyfikuje najlepszych dydaktyków, którym nagrody przyznaje społeczność studencka.
Na podstawie wyników okresowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych każdy Wydział
nominuje do kolejnego etapu najbardziej wyróżniających się pracowników. Następnie
głosowanie przejmują studenci, którzy wskazują najlepszego, ich zdaniem, wykładowcę.
Dla każdego pracownika to nie lada wyróżnienie, ponieważ stanowi ono pewnego rodzaju
świadectwo wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim prostudenckiej postawy. Uroczyste
wręczenie nagród odbywa się podczas Inauguracji Roku Akademickiego.
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Gala Złote Sowy – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Podobna inicjatywa funkcjonuje również w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
W trakcie Gali Złote Sowy, odbywającej się w niedługim okresie po Inauguracji Roku
Akademickiego, wyróżnieni zostają pracownicy dydaktyczni z najwyższymi wynikami
z ubiegłorocznych studenckich ankiet oceny zajęć. Udowadnia to, że stosowane przez nich
metody dydaktyczne budzą wiele pozytywnych emocji, co więcej – umożliwiają zdobycie
wiedzy w często niecodzienny sposób.
Laudacje studenckie – Uniwersytet Jagielloński
Laudacje studenckie to plebiscyt, w ramach którego studenci dokonują wyboru osób
najbardziej zasłużonych dla społeczności akademickiej. Kapituła złożona jest
z przedstawicieli studenckich, zasiadających w Senacie Uczelni. Warto tutaj podkreślić
dwie specjalne nagrody. W internetowym głosowaniu wszyscy studenci wybierają bowiem
zwycięzców w kategoriach: Przyjaciel studenta (dla najlepszego dydaktyka)
oraz Pomocna dłoń (dla najlepszego pracownika administracyjnego). Nagrody wręczane są
podczas Uroczystej Gali w obecności zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz
państwowych, władz Uniwersytetu oraz studentów.
Gala Złotej Kredy – Politechnika Warszawska
Złota Kreda jest inicjatywą, poprzez którą studenci Politechniki Warszawskiej doceniają
najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich na każdym z Wydziałów.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Najlepszy prowadzący wykłady
oraz Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty. Każdy student może oddać
swój głos w trakcie plebiscytu prowadzonego na jego Wydziale. Zwieńczeniem konkursów
wydziałowych jest Gala Złotej Kredy, podczas której na forum całej Uczelni
przedstawiani są nauczyciele piszący Złotą Kredą. Uroczyste wręczenie nagród
z udziałem laureatów konkursów wydziałowych tradycyjnie odbywa się w trakcie głównego
dnia obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.
Plebiscyt Perły Roku – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Plebiscyt Perły Roku powstał z myślą, by studenci mieli możliwość wyróżnienia
wyjątkowych pracowników dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wykładowcy nominowani są w sześciu kategoriach: Żyleta roku (najbardziej
wymagający nauczyciel akademicki), Ciocia i Wujek (najmilsi członkowie kadry akademickiej),
Kompendium wiedzy (prowadzący o największej wiedzy), Sportowiec (wykładowcy dbający
o zdrowy tryb życia) oraz Perła Roku (najwyższe wyróżnienie w plebiscycie). Konkurs
rozpoczyna się internetowym zgłaszaniem kandydatów, a następnie studenci, również
internetowo, typują zwycięzców. Całość zwieńcza uroczysta gala, w trakcie której każdy
laureat otrzymuje zaprojektowane i przygotowane przez Samorząd Studencki statuetki,
podziękowanie oraz dyplom uznania za udział w plebiscycie.
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Działania wspomagające funkcjonowanie dziekanatów, sekretariatów, Biur Obsługi Studenta,
Sekcji Studenckich itp.
Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dobrą praktykę w zakresie oceny funkcjonowania dziekanatów wprowadził
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Akcja Przyjazny Dziekanat to coroczne
badanie, oceniające pracę dziekanatów oraz Samodzielnych Sekcji ds. studenckich
(od roku akademickiego 2019/2020 – Biur Obsługi Studenta). Głównym celem inicjatywy
jest ewaluacja jakości pracy kadry administracyjnej oraz wskazanie sytuacji niepożądanych,
które należałoby naprawić. Wieloaspektowe podejście do tematu pomaga ocenić
różnorodne kryteria, m.in. sposoby przekazywania informacji czy otwartość i uprzejmość
pracowników. Każdego roku w ankietyzacji biorą udział zarówno studenci, jak i pracownicy
administracyjni poszczególnych jednostek Uczelni, a najlepsze placówki w prezencie
otrzymują tabliczki okolicznościowe oraz słodkie upominki.
Plebiscyt Oceń swój dziekanat – Politechnika Łódzka
Podobną inicjatywę wdrożył Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej. Plebiscyt Oceń
swój dziekanat to ankietyzacja, dokonywana na każdym z wydziałów. Wyniki oraz opinie
studentów
analizowane
są
przez
przedstawicieli
Samorządu
Studenckiego.
Ich zestawienie udostępniane jest wszystkim członkom społeczności akademickiej, co wpisuje
się w transparentność działań, którym powinna cechować się każda organizacja. Dodatkowo
dziekanaty otrzymują kompleksową informację zwrotną na temat swojego funkcjonowania,
co pozwala na poprawę pewnych niedoskonałości. W ramach badania najlepsza placówka
zostaje uhonorowana statuetką, a wysokie wyniki pozwalają na otrzymanie tzw. certyfikatu
jakości.

3

Warsztaty i szkolenia dla kadry akademickiej
Forum Dziekanatów UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W działalności administracyjnej ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności
i kompetencji. W tym właśnie celu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2018 roku organizuje coroczne Forum
Dziekanatów UAM, w którym biorą udział nie tylko pracownicy Uczelni, ale także zaproszeni
goście, również specjaliści w zakresie komunikacji interpersonalnej czy socjologii.
Podczas wydarzenia prezentowane są też wystąpienia osób, związanych z dydaktyką i jakością
kształcenia, które na co dzień pracują w różnych jednostkach uczelnianych w całym
kraju. Co ważne, do dyskusji zapraszani są też przedstawiciele środowiska studenckiego
– reprezentanci Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz Parlamentu Samorządu
Studentów UAM, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania
poszczególnych placówek.
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KADRA DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNA:
DOBRE PRAKTYKI
PODSUMOWANIE
Jak widać, doskonalenie pracy kadry dydaktyczno-administracyjnej to olbrzymie
wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Ważną rolę w ocenie działalności nauczycieli akademickich
oraz pracowników różnych biur, wspomagających środowisko, odgrywają interesariusze
wewnętrzni, a przede wszystkim studenci. To oni każdego dnia uczestniczą w zajęciach
edukacyjnych, prowadzonych na wiele różnych sposobów. Niektórzy preferują bowiem
metody tradycyjne, inni – postulują o wdrażanie elementów technologicznych. Właśnie ci dydaktycy,
którzy poszukują coraz to lepszych i ciekawszych metod i narzędzi kształcenia, zyskują przychylne
opinie. Próbują oni bowiem sprostać oczekiwaniom współczesnego świata – świata studenckiego.
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INFRASTRUKTURA:
DOBRE PRAKTYKI
Infrastruktura pozornie nie wydaje się być bardzo istotna dla funkcjonowania uczelni.
Nic bardziej mylnego. Zarządzanie przestrzenią może mieć bowiem pozytywny wpływ na komfort
psychiczny studentów oraz lepszą pracę całej uczelni. Pierwsze wrażenia potencjalnych
kandydatów czy też gości wizytujących jednostkę opierają się przecież właśnie na odbiorze
wizualnym czy też ocenie poziomu komfortu, jakiego mogą w danym miejscu doświadczyć.
Warto podkreślić, że infrastruktura to przecież nie tylko odpowiednie projektowanie
i dostosowywanie architektury, ale także, a może i przede wszystkim, prawidłowe nią
zarządzanie. Wsparcie to powinno być skierowane do wszystkich członków społeczności
akademickiej, aby przestrzeń nie dzieliła, ale właśnie łączyła i tworzyła nowe platformy
do komunikacji, badań czy odpoczynku.

WYBRANE PRZYKŁADYa Gdańska, Politechnika Łódzka

1

Zagospodarowanie przestrzenne
Centrum Nowoczesnego Kształcenia – Politechnika Białostocka
Odpowiednie dostosowanie przestrzeni do potrzeb studentów może znacznie
ograniczyć ich poziom stresu, ale także poprawić komfort psychiczny oraz funkcjonowanie
w środowisku akademickim. Politechnika Białostocka postawiła sobie poprzeczkę nieco wyżej
niż przygotowanie zwyczajnej strefy relaksu dla studentów. Stworzyła bowiem pokoje
pracy, z których można korzystać w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Wyposażone
są one w podstawowe elementy, umożliwiające pracę indywidualną lub grupową. Zaliczyć
do nich można, m.in. tablice suchościeralne czy dostęp do bezprzewodowego internetu.
Pokoje mogą być rezerwowane przez studentów w każdym możliwym przypadku.
Put Space i Put Lab – Politechnika Poznańska
Z podobnym pomysłem możemy spotkać się na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Poznańskiej.
Put
Space
to
bowiem
wydzielona
przestrzeń
dedykowana
studentom, gdzie znajdują się biura organizacji studenckich, pomieszczenia socjalne oraz sale
konferencyjne. Dzięki ich udostępnianiu każda zainteresowana osoba może realizować
własne pasje, organizować seminaria czy różne spotkania. Put Lab to z kolei
pomieszczenie wyposażone w proste, aczkolwiek bardzo zaawansowane technologicznie
narzędzia, umożliwiające realizację projektów własnych oraz badań naukowych.
Ogólnodostępna strefa komputerowa – Uniwersytet Warszawski
Studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z otwartej
strefy komputerowej, która została przygotowana w budynku Jednostki. Tego rodzaju
działanie umożliwia realizację projektów zespołowych, przygotowywanie materiałów
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dodatkowych czy poszukiwanie informacji. Społeczność akademicka bardzo pozytywnie
ocenia zagospodarowanie przestrzenne, gdyż daje to możliwość aktywnego spędzenia czasu
wolnego poprzez naukę w miejscu do tego dostosowanym.

2

Strefy dla studentów-rodziców
Pokój rodzica z dzieckiem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Powszechna
Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania z siedzibą w Chojnicach
Inną istotną kwestią jest także dostosowanie infrastruktury do potrzeb studentów,
którzy są rodzicami. Funkcjonującymi oraz sprawdzającymi się przykładami
wsparcia są pokoje rodzica z dzieckiem, znajdujące się w gmachu Collegium Maius
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych
i AdministracjiPowszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania z siedzibą
w Chojnicach. Wyposażone zostały one w krzesełka, stoliki, tablice do rysowania, zabawki,
kredki, pisaki i książeczki, a także fotel do karmienia oraz przewijak. Obie Uczelnie przyznają,
że pomysł stworzenia takiego miejsca spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno
środowiska akademickiego, jak i mieszkańców regionów, którzy również mogą z rozwiązania
skorzystać.
Projekt Uniwersyteckie Maluchy – Uniwersytet Warszawski
Innym wzorem do naśladowania mogą być żłobki, powstające przy wielu uczelniach
wyższych w Polsce. Przykład stanowi Uniwersytet Warszawski, gdzie, w ramach
projektu Uniwersyteckie Maluchy, świadczone są usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze
nad dziećmi w wieku od ukończonego siódmego miesiąca do trzeciego roku życia.
Do dyspozycji dzieci w pełni przygotowane i wyposażone zostały: sala zabaw, sala
do odpoczynku, jadalnia oraz łazienka przystosowana do potrzeb najmłodszych osób.
Wszystkie maluchy pozostają ponadto pod opieką wykwalifikowanej kadry.
Takie rozwiązanie niewątpliwie ułatwia funkcjonowanie studentów-rodziców w środowisku
oraz przestrzeni akademickiej.

3

Wsparcie infrastrukturalne dla studentów z niepełnosprawnościami
Naklejki na drzwiach w języku Braille’a – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kluczowym aspektem tworzenia infrastruktury jest jej dostosowywanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Zazwyczaj spotykamy się z wsparciem w postaci wind, wind
schodowych, podjazdów oraz różnego rodzaju
platform. Istnieją także dodatkowe
inicjatywy, które mogą stać się inspiracją do tworzenia przyjaznej wszystkim uczelni.
Przykładem takiego działania są naklejki na drzwiach w języku Braille’a, z którymi możemy
spotkać się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
czy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pozwalają one osobom niewidomym
lub słabowidzącym na łatwiejszy dostęp do poszczególnych sal dydaktycznych
czy gabinetów.
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Znaczniki To Tu Point – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Wrocławska
Znaczniki To Tu Point pojawiają się w coraz większej liczbie uczelni. Dysponują nimi,
m.in. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, niektóre Wydziały Uniwersytetu
Warszawskiego czy Politechnika Wrocławska. System opiera się na infrastrukturze,
zbudowanej ze znaczników elektronicznych oraz personalnych urządzeniach mobilnych,
jakimi mogą być nowoczesne smartfony lub tablety. Znaczniki to urządzenia elektroniczne,
wykonane w postaci niewielkich modułów i przeznaczone do rozmieszczania zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Ich podstawową rolą jest udostępnianie zapisanej w nich
informacji. Dodatkowo mogą być wyposażone w czujniki różnego rodzaju (np. termometr,
akcelerometr, higrometr, detektory niebezpiecznych gazów) lub w układy sygnalizacyjno–
–alarmowe w przypadku realizowania przez nie funkcji ostrzegawczych. Posiadają też
autonomiczne źródło energii zoptymalizowane do pracy przez okres nie krótszy niż trzy lata.
Dostępność dla osób z problemami wzrokowymi bazuje na fakcie, że urządzenia mobilne
są ze swej natury udźwiękowione, a zatem dostępne bezwzrokowo. Ponadto, dla tej grupy
użytkowników opracowany został moduł przeznaczony do instalacji na uchwycie białej laski.
Poznańska Mapa Barier – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
To jeden z wiodących projektów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki
Przestrzennej.
Nadrzędnym
celem
jest
wskazanie
miejsc
utrudniających
bądź uniemożliwiających poruszanie się po przestrzeni miejskiej wszystkim jej
użytkownikom, z szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
Inspiracją do powstania projektu była Warszawska Mapa Barier oraz cykl spotkań
ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania, w czasie których rozmawiano
z przedstawicielami osób z niepełnosprawnościami, które opisały, z jakimi problemami
spotykają się na co dzień, przemieszczając się po mieście. Na podstawie
rozmów wyróżniono sześć rodzajów najbardziej uciążliwych barier, do których
należą: przeszkoda na drodze, nieodpowiednia nawierzchnia, niedostosowane schody,
nieodpowiednia kładka, nieodpowiednie przejście dla pieszych i nieodpowiedni przystanek.

4

Strefy relaksu dla studentów
Kanciapa – Uniwersytet Warszawski
Studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać
ze specjalnej przestrzeni, przeznaczonej dla społeczności akademickiej. Strefa, nazywana
Kanciapą, pozwala na miłe spędzenie czasu ze znajomymi czy wspólne przygotowywanie
projektów zespołowych. Dodatkowo można w niej skorzystać ze sprzętu komputerowego
i drukarki, a nawet kuchenki mikrofalowej. Nie byłoby w tym rozwiązaniu
nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że miejsce odgrywa podwójną funkcję – jest zarówno
przestrzenią studencką, jak i pokojem Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Socjologii,
co pozwala na jeszcze większą integrację środowiska akademickiego.
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Patio – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Z kolei społeczność studencka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku ma do dyspozycji patio, gdzie wiele osób spędza czas wolny między zajęciami.
Dodatkowo miejsce traktowane jest jako przestrzeń warsztatowa, pokazowa
czy wystawiennicza, co wspomaga eksponowanie dzieł, tworzonych przez studentów.
Koło Naukowe I Inni korzysta z dostępnej przestrzeni również w trakcie organizacji własnych
inicjatyw, m.in. cyklu recenzowania własnych prac o nazwie Herbatka dla dwojga.

PODSUMOWANIE
Dobra i funkcjonalna infrastruktura sprawia, że każdy student staje się równy.
Ma możliwość tworzenia własnych projektów oraz rozwoju swoich pasji w ustronnym
i wygodnym miejscu. Wie również, że jego dzieci pozostają pod dobrą opieką, więc może skupić
się na nauce. Nie boi się, że nie dotrze na zajęcia, ponieważ budynek dostosowany jest do jego
potrzeb. Jaka powinna być zatem infrastruktura uczelni? Przyjazna wszystkim studentom.
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Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM:
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W wielu publikacjach z zakresu szkolnictwa wyższego komunikuje się, że najbardziej
zorientowane na współpracę z interesariuszami zewnętrznymi są Państwowe Wyższe Szkoły
Zawodowe. W dobie dzisiejszego rozwoju i postępu uczelni, wyjścia naprzeciw oczekiwaniom
studentów oraz misji kształcenia praktycznego śmiało możemy podważyć to stwierdzenie.
Obecnie coraz więcej osób wyraża rozczarowanie metodami nauczania w szkołach wyższych,
które tylko w niewielkim stopniu przypominają ich wyobrażenia dotyczące przygotowania
do wykonywania wymarzonych zawodów. Na przekór temu wychodzą studia o profilu
praktycznym, łączące tradycyjne nauczanie akademickie z kształceniem praktycznym, wsparciem
interesariuszy zewnętrznych oraz współpracą ze Studenckimi Biurami Karier. Bardzo często są
one przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania pracodawców, którzy poszukują
studentów bądź absolwentów, posiadających umiejętność radzenia sobie z podstawowymi
obowiązkami zawodowymi.

WYBRANE PRZYKŁADY

1

Opieka zewnętrznych przedsiębiorstw oraz korzyści z tego wynikające
Hospitacje z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego
– Politechnika Łódzka
Dobrą praktyką w tym zakresie wyróżnia się Politechnika Łódzka, na której odbywają się
hospitacje zajęć z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.
Dzięki temu Uczelnia otrzymuje rzetelną informację zwrotną pod względem oceny
prowadzenia zajęć oraz ich jakości i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy.
Dodatkowo Politechnika jest koordynatorem Klastra ICT Łódź i współpracuje z nim
na wielu płaszczyznach. Przedstawiciele firm z branży ICT, należących do Klastra,
są zapraszani do udziału w hospitacjach na kierunku informatyka.
Specjalne strony internetowe dla otoczenia społeczno-gospodarczego
– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
a dokładnie Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, przyjął inną
strategię działania. Na poziomie Wydziału, jak i Uczelni, uruchomione zostały specjalne strony
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internetowe skierowane do przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.
Obok tradycyjnych zaproszeń do współorganizacji szkoleń czy praktyk, zamieszczono tam
szczegółową ofertę z zakresu współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej.
Program Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy
– Uniwersytet Warszawski
Instytut Socjologii jako jeden z sześciu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego jest
uczestnikiem programu Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy.
Projekt ma na celu wsparcie współpracy pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez zachęcenie studentów do przygotowywania prac dyplomowych
na zamówienie partnerów zewnętrznych. Co to oznacza w praktyce? Otóż zainteresowani
pracodawcy, poprzez specjalną zakładkę na stronie internetowej Biura Karier, mogą
zgłaszać zapotrzebowanie tematyczne przyszłych prac, które następnie pisane są pod opieką
pracownika Instytutu oraz przedstawiciela firmy zewnętrznej. Warto zaznaczyć,
że po egzaminie dyplomowym w systemie USOSweb pozostaje ślad po współpracy,
ponieważ Uczelnia odnotowuje ten fakt w karcie profilowej studenta.
Program Franklin University MBA – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wszystkie zajęcia prowadzą wykładowcy z Franklin University. Słuchacze uczą się według
programu przygotowanego przez amerykańskiego partnera studiów. Zajęcia w ramach
jednego z modułów odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Bezpośredni kontakt
z wykładowcami oraz dostęp do materiałów dydaktycznych zapewnia platforma
myFranklin. Jakość studiów zapewnia międzynarodowa akredytacja IACBE. Absolwenci
studiów zdobywają dyplom Franklin University.
Projekt Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości UWM
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje swoim studentom ciekawy
program rozwoju. Mowa o Akademii Biznesu, w ramach której mogą oni zrealizować
dwusemestralny
projekt
Międzywydziałowa
Szkoła
Przedsiębiorczości
UWM,
przygotowujący do prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej
czy rozwoju osobistego potencjału przedsiębiorczości. W ramach programu można
skorzystać, m.in. z praktycznej pomocy doradców oraz praktyków biznesu
przy zakładaniu własnych firm i komercjalizacji projektów naukowo-badawczych, które będą
bazowały na innowacyjnych pomysłach słuchaczy Akademii Biznesu UWM, ze wsparcia
mentorów i psychologów biznesu w rozwoju umiejętności oraz predyspozycji, które
są niezbędne na stanowiskach kierowniczych. Uczestnicy programu otrzymują Dyplom
Akademii Biznesu UWM wraz z certyfikatem, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji
poprzez odpowiednią liczbę punktów ECTS. Dodatkowo ukończenie Akademii
jest zawarte w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
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2

Studia dualne
Studia finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Z pewnością wartą uwagi formą studiów o profilu praktycznym są studia o charakterze
dualnym, które łączą naukę z pracą zawodową. Nowoczesny model kształcenia
cieszy się rosnącą popularnością wśród studentów i pracodawców, ponieważ jest najlepszą
odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
wprowadziła do swojej oferty studia dualne I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość
z dziedziny nauk społecznych. Studia objęte są unijnym projektem Łącz naukę i pracę! Studiuj
dualnie finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu! Od III semestru
studenci rozpoczynają bowiem program stażowy. Jak to wygląda w praktyce? W okresach
październik-listopad oraz maj-czerwiec, aż do końca toku studiów, studenci uczęszczają
na zajęcia akademickie. Po upływie każdych z dwóch miesięcy nauki rozpoczynają
płatny, pełnowymiarowy staż w lokalnym przedsiębiorstwie, związanym z kierunkiem
studiów, zdobywając cenione na rynku pracy kompetencje miękkie oraz umiejętności
zawodowe. Kluczową rolę w procesie realizacji programu stażowego odgrywa
Studenckie Biuro Karier i Praktyk. To właśnie ono odpowiada za poszukiwanie atrakcyjnych
dla studentów miejsc do odbywania stażu, przedstawiania proponowanej oferty
i organizację spotkań z pracodawcami. Biuro czuwa przede wszystkim nad procesem rekrutacji
do przedsiębiorstw. Wspiera studentów, proponuje alternatywy czy pomaga
przy skompletowaniu potrzebnych dokumentów.

3

Praktyki zawodowe, staże, zajęcia terenowe, warsztaty i szkolenia
Nowy model realizacji praktyk zawodowych
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią studiowania. Nowa Ustawa wprowadziła
zmiany dotyczące wymiaru godzin realizowanych praktyk. Na studiach o profilu
praktycznym, w celu podwyższenia kompetencji praktycznych absolwenta, ich liczba została
zwiększona. W tej kwestii dobrą praktykę wdrożyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu, wprowadzając nowy model realizacji praktyk studenckich. Projekt pilotażowy
obejmuje wszystkie Instytuty oraz inne uczelnie zawodowe w kraju, a dotyczy realizacji
praktyk, trwających sześć miesięcy. Co ważne, opracowany został w wyniku współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi. Ponadto motywuje on studentów do osiągania
jak najlepszych wyników w nauce, ponieważ osoby z najwyższymi wynikami otrzymują
pierwszeństwo wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej. Taka forma wyróżnienia
mobilizuje studentów do systematycznej pracy, celem osiągania jak najlepszych wyników
w nauce. Jest to przykład dobrej praktyki, która nie tylko została wdrożona lokalnie,
ale także upowszechniona, przez co przyczyniła się do trwałej poprawy jakości kształcenia
na kierunkach o profilu praktycznym.
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WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM: DOBRE PRAKTYKI
Uniwersytet Jutra – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W dobie kształcenia praktycznego upowszechniło się organizowanie warsztatów
i szkoleń, mających na celu przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Prowadzone są one
często przez praktyków czy osoby bezpośrednio związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach
Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytet Jutra, regularnie organizuje zajęcia,
poszerzające kompetencje zawodowe. Projekt dedykowany jest studentom studiów
I i II stopnia na kierunkach: akustyka oraz reżyseria dźwięku. Zajęcia obejmują trzy ścieżki
rozwoju, zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki i dostosowane do wymagań rynku pracy.
Projekt unijny Kierunek dobra praca – Collegium Da Vinci w Poznaniu
Projekt Kierunek dobra praca skierowany jest do studentów III roku studiów I stopnia
i II roku studiów II stopnia Collegium Da Vinci w Poznaniu. Celem niniejszej formy aktywizacji
studentów jest ich kompleksowe przygotowanie do profesjonalnego funkcjonowania
na rynku pracy oraz w biznesie. W ramach programu odbywają się wielowymiarowe
testy predyspozycji, coaching kariery, rozwijający umiejętności osobiste, oraz doradztwo
w planowaniu własnej działalności gospodarczej. Program nie stroni też od certyfikowanych
szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych w biznesie i na rynku pracy.

PODSUMOWANIE
Współczesne uczelnie, oprócz funkcji dydaktycznej i badawczej, otrzymują kolejne ważne
z punktu widzenia absolwentów i przedsiębiorstw zadanie, jakim jest budowanie, rozwijanie
relacji i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Takie podejście sprzyja budowaniu
kapitału społecznego na uczelni i sprawia, że kierunki studiów zyskują na atrakcyjności
oraz tworzony jest odpowiedni grunt dla rozwoju nauki. Otoczenie społeczno-gospodarcze
wymaga bowiem od absolwentów kompetencji w dwóch obszarach: wiedzy z zakresu kierunku,
który studiują, oraz kompetencji miękkich w obszarze pracy zespołowej czy komunikacji.
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UMIĘDZYNARODOWIENIE
PROCESU KSZTAŁCENIA:
DOBRE PRAKTYKI
Czym jest umiędzynarodowienie? Zacznijmy od formalnej definicji samego
pojęcia. Mówiąc za autorem artykułu Updating the definition of internationalization, który
ukazał się w 2003 roku w „International Higher Education”, jest ono „procesem włączania
wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego w proces świadczenia usług
edukacyjnych na poziomie akademickim”. Przede wszystkim to swego rodzaju szansa. Na co?
Po pierwsze, na podwyższenie jakości kształcenia i powiązania jej z wymiarem praktycznym,
czyli aspektem gospodarczym. Po drugie, na zwiększenie jakości nauki i promocji wyników
realizowanych prac badawczych za granicą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
uznało umiędzynarodowienie za jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim
szkolnictwem wyższym. Jednakże należy pamiętać, że internacjonalizacja nie powinna być
uznawana za cel sam w sobie, ale raczej za efektywny instrument do osiągania innych celów, w tym
poprawy jakości nauczania, prowadzonych badań naukowych, zaangażowania obywatelskiego,
poprawy wizerunku oraz przygotowania studentów i kadry akademickiej do aktywności
w środowisku międzykulturowym i globalnym, o czym niejednokrotnie wspominał
Uwe Brandenburg.

WYBRANE PRZYKŁADY

1

Wymiany międzynarodowe
Białystok Legal English Centre – Uniwersytet w Białymstoku
W 2012 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku została powołana
do życia oddzielna jednostka wspomagająca umiędzynarodowienie, a mianowicie Centrum
Prawniczego Języka Angielskiego. Była to odpowiedź na potrzebę kształcenia
i prowadzenia badań naukowych w zakresie specjalistycznego języka angielskiego,
a w szczególności prawniczego języka angielskiego (Legal English). Centrum działa
zarówno w obszarze dydaktyki, czyli prowadzi zajęcia w formie kursów językowych, wykładów
specjalizacyjnych, lektoratów, studiów podyplomowych czy warsztatów, także w ramach
programu Erasmus+, jak i podejmuje działania w zakresie badań naukowych,
czyli, m.in. przygotowuje publikacje, konferencje, wnioski grantowe, a w perspektywie
długofalowej – nawiązuje kontakty oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami, zajmującymi się prawniczym językiem angielskim.
Projekt wymiany studenckiej Ost-West-Netzwerk – Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa w Białymstoku nawiązał współpracę z Humboldt Universität zu Berlin,
razem z którym organizuje międzynarodowe studenckie seminaria naukowe. W ramach
projektu grupy studentów opracowują wybrane zagadnienie z zakresu prawa i filozo26
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fii współpracujących krajów. Każda z grup posiada swojego opiekuna naukowego, który
czuwa nad przebiegiem prac. Studenci uzyskują certyfikat osiągnięć po zaprezentowaniu
swoich referatów, co potwierdza wniesiony przez nich wkład naukowy. Spotkania
te mają na celu podniesienie świadomości zmian społecznych i prawnych w państwach
współpracujących
w ramach projektu, przekazanie podstawowej wiedzy o innym
systemie prawnym, a tym samym wsparcie krytycznej analizy własnego systemu prawnego
i przyczynienie się do rozwoju wspólnej europejskiej kultury prawnej. Dwustronny
charakter projektu odpowiada podziałowi seminarium na część niemiecką i część polską.
Oba z nich trwają tydzień, a odbywają się jedno po drugim i są połączone wspólną
podróżą. Decydujący dla powodzenia dwustronnych seminariów jest intensywny kontakt
społeczny między uczestnikami. Realizowane jest to poprzez wspólne podróże, wspólne
zakwaterowanie, wyżywienie i działania kulturalne.

2

Szkoły letnie, kursy językowe, warsztaty i szkolenia
Summer School of Comparative US-EU Law – Uniwersytet w Białymstoku
Letnia Szkoła Prawa Porównawczego US-EU Law miała swoją pierwszą edycję
w 2010 roku. Jest tworzona we współpracy z Michigan State University College of Law.
Ze względu na to, że program uzyskał akredytację American Bar Association, Section
of Legal Education and Admission to the Bar, w każdej edycji uczestniczą studenci
amerykańscy, którzy przyjeżdżają do Białegostoku. Zajęcia prowadzone są
w języku angielskim, zarówno przez amerykańskich, jak i polskich wykładowców.
W programie proponowanych jest kilka przedmiotów, z których każdy
obejmuje piętnaście godzin wykładowych i dotyczy prawa amerykańskiego lub prawa
europejskiego. Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje specjalny certyfikat,
wydany przez Michigan State University, College of Law oraz dyplom Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku, potwierdzający udział w przedsięwzięciu i zaliczenie
przedmiotów, oferowanych w ramach programu. Przedmioty te mogą być zaliczone jako
zajęcia specjalizacyjne w ramach programu IV i V roku studiów. Termin wydarzenia
pokrywa się co prawda z sesją egzaminacyjną, jednak jej organizatorzy zapewniają pomoc
organizacyjną uczestnikom projektu.
Szkoła Prawa Niemieckiego – Uniwersytet w Białymstoku
Szkoła Prawa Niemieckiego prowadzona jest na Wydziale Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie. Na początku
istnienia, czyli w roku akademickim 2011/2012, była realizowana jako projekt Einführung
in das deutsche Recht. W kolejnym roku akademickim projekt przekształcono w Szkołę
Prawa Niemieckiego, w jakiej występuje do dziś. Program skierowany jest do osób,
które chciałyby uzyskać wiedzę z zakresu prawa niemieckiego oraz funkcjonowania
niemieckiego systemu sądownictwa i administracji. Głównymi odbiorcami projektu
są przede wszystkim doktoranci i studenci prawa, administracji, europeistyki,
27
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kryminologii, ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych Uniwersytetu
w Białymstoku. Dodatkowo w Szkole uczestniczą także studenci z Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Grodnie. Program projektu przewiduje prowadzenie zajęć z prawniczego
języka niemieckiego, co pozwala studentom na zaznajomienie się z niemiecką
terminologią prawniczą. Szkoła Prawa Niemieckiego oferuje także bloki zajęć
z poszczególnych gałęzi prawa niemieckiego, które prowadzone są przez wykładowców
z Humboldt Universität zu Berlin oraz niemieckich praktyków prawa. Każdą edycję
przedsięwzięcia kończy studyjny wyjazd do Berlina, gdzie uczestnicy biorą udział
w seminarium naukowym i mają szansę zweryfikować zdobytą podczas zajęć wiedzę
w praktyce.
Szkoła Prawa Francuskiego – Uniwersytet w Białymstoku
Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2014 roku. Wydział Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku nawiązał w jej ramach współpracę z Université Paris X Nanterre, Université
de Nîmes i Université Catholique de Louvain. Projekt umożliwia uczestnikom zdobycie
wiedzy z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych informacji
o systemie prawa we Francji. Inicjatywa skierowana jest do studentów, doktorantów
i absolwentów Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału
Filologii Uniwersytetu Białymstoku. Poza działalnością dydaktyczną Szkoła organizuje
wykłady gościnne prawników francuskojęzycznych, co wpływa korzystnie na efektywne
studiowanie.
Legal English w praktyce polskich kancelarii
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Legal English w praktyce polskich kancelarii to cykl profesjonalnych wykładów
branżowych
z
zakresu
nauk
prawnych,
organizowany
we
współpracy
ze specjalistyczną szkołą języka angielskiego dla prawników Sawicki Llb. Wydarzenie
przybiera formę warsztatów, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę z zakresu
szybkiej i skuteczniej nauki prawniczego języka angielskiego, właściwego
oraz poprawnego tłumaczenia anglojęzycznych tekstów oraz poznania tajników
anglojęzycznej obsługi prawnej. Niewątpliwą zaletą warsztatów jest możliwość zdobycia
wiedzy, która często nie jest ujęta w podręcznikach. Dzięki warsztatom uczestnicy mogą
przełamać barierę językową, a następnie podjąć kolejne kroki w celu doskonalenia swoich
umiejętności.

3

Wsparcie uczestników wymian międzynarodowych
Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Społeczność Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie opracowała dokument w formie
Porozumienia o Uznaniu Zaliczeń, którego podpisanie przez koordynatorów programu
Erasmus+ oraz Dziekana Wydziału, gwarantuje studentom uznanie zaliczeń osiągniętych
28
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za granicą w uczelni macierzystej. Wypracowanie takiego rozwiązania sprawia, że Uczelnia
realizuje w pełni element wsparcia studentów w realizacji ich własnych ścieżek
umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Działanie jest godne pochwały, ponieważ
wielu studentów obawia się wyjazdów mobilnościowych ze względu na możliwość
nieuzyskania zaliczenia roku, a w konsekwencji – warunkowego powtarzania roku.
Istnienie tego typu rozwiązania powinno rozwiać wątpliwości studentów i stanowić zachętę
do angażowania się w proces umiędzynarodowienia.
Program mentoringowy Buddy – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Ciekawe rozwiązanie stanowi także program mentoringowy Buddy, realizowany
przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dzięki któremu osoby
przyjeżdżające na polską uczelnię, otrzymują pomoc w organizacji przyjazdu do Polski,
jak i w dalszym studenckim życiu. W celu ułatwienia komunikacji prowadzona jest grupa
dyskusyjna na portalu społecznościowym Facebook, gdzie mają miejsce różnorodne dysputy,
mające wspomóc wszystkie osoby zainteresowane wymianą międzynarodową. Dodatkowo
w trakcie pobytu w wizytowanej Jednostce studenci mogą uczestniczyć w kursie języka
polskiego, pozwalającym na zapoznanie ich z podstawami języka. Stosowane są wówczas
metody, takie jak drama pedagogiczna, gry symulacyjne czy praca w grupach. W trakcie
nauki rozwijanych jest wiele różnorodnych umiejętności i kompetencji, które pozwalają
na dostosowanie się do realiów codziennego życia w Polsce.
JOIN US-ALL Great Stories Begin Here
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Projekt powstał w odpowiedzi na wzrastającą liczbę studentów zagranicznych,
wybierających studia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
oraz ze względu na konieczność zapewnienia szerokiego wsparcia wszystkim interesariuszom,
zaangażowanym w internacjonalizację procesu kształcenia Uczelni. Celem inicjatywy jest
zapoznanie studentów zagranicznych z polską kulturą, wymiana doświadczeń oraz integracja.
Wśród działań wymienić można, m.in. dni adaptacyjne, wspólne zabawy i gry.
Welcome Day – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Welcome Day to jednodniowe wydarzenie, mające na celu zapoznanie studentów
zagranicznych z zasadami panującymi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
ukazanie walorów turystycznych Krakowa oraz całej Polski. Po części oficjalnej przewidziana
jest integracja, w trakcie której, przy wspólnym poczęstunku, studenci mogą w mniej oficjalny
sposób porozmawiać z kadrą dydaktyczną i administracyjną Uczelni.

29

ROZDZIAŁ 7

UMIĘDZYNARODOWIENIE PROCESU KSZTAŁCENIA:
DOBRE PRAKTYKI

4

Promocja kultury i zwyczajów
Kielecki Dzień Cudzoziemca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jest to cykliczne wydarzenie, tworzone przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Politicus, mające na celu przybliżenie
społeczności kieleckiej różnych kultur i zwyczajów. Zagraniczni studenci, głównie
z Uniwersytetu, przygotowują różne występy artystyczne. Przebierają się w regionalne
stroje, pokazują swoje umiejętności wokalne, taneczne, kulinarne, teatralne i inne.
Na widowni goszczą wykładowcy i pracownicy Uczelni, ale także inni studenci i pozostali
członkowie społeczności kieleckiej. Uczestnicy projektu podkreślają, że jest to pewna forma
okazania wdzięczności za wsparcie, które na co dzień otrzymują od Uniwersytetu.
Kilonia w Poznaniu, Poznań w Kilonii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem
im. Christiana Albrechta w Kilonii trwa już trzydzieści cztery lata. Jej efektem są właśnie
Dni Kilonii w Poznaniu oraz Dni Poznania w Kilonii organizowane od 2001 roku naprzemiennie
w obu miastach. W wydarzeniach biorą udział zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni obu Uczelni, jak i studenci. W ramach przedsięwzięcia odbywają się
wykłady, dyskusje, warsztaty tematyczne oraz konferencje naukowe. Ważnym elementem
tych spotkań są także imprezy kulturalne oraz sportowe, m.in. spacer kulturalno-naukowy
po Poznaniu lub Kilonii, pozwalające na nawiązanie bezpośrednich relacji oraz bliższe
poznanie się.

PODSUMOWANIE
Niewątpliwie umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych
wyzwań, stojących przed polskim systemem szkolnictwa wyższego. Jednakże bez podjęcia się
doskonalenia tego procesu, polskie uczelnie nigdy nie znajdą się w czołówce najlepszych
i najbardziej cenionych jednostek edukacyjnych na świecie. Przed nami, studentami,
ale także wszystkimi członkami społeczności akademickiej, stoi szansa na budowanie kapitału, tego
uczelnianego, ale też naszego własnego. Jeśli nie podejmiemy ryzyka, trudno będzie osiągnąć
sukces, ponieważ świat należy do odważnych i otwartych na nowe możliwości ludzi.
Z umiędzynarodowieniem wiąże się ogromna szansa na poprawę jakości kształcenia,
a tym samym pobudzenie kreatywności oraz podniesienie kompetencji i umiejętności kadr
akademickich, studentów i absolwentów polskich uczelni, zwiększenie udziału nauki
i szkolnictwa wyższego we wzroście gospodarczym kraju i wzmacnianie pozycji Polski na arenie
międzynarodowej przez wzrost jej atrakcyjności jako centrum rozwoju nauki i kształcenia.
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Przekraczając mury uczelni, każdy student ma pewne obawy i zmartwienia, ponieważ
nie wie, jak będzie wyglądało jego studenckie życie. Polskie uczelnie mogą poszczycić się
bowiem całym wachlarzem sposobów wsparcia studentów. Także przedstawiciele środowiska
samorządowego i starsi, bardziej doświadczeni współtowarzysze studenckiego życia, spieszą
z pomocą. Pomocą w wielu aspektach studiowania, gdyż polskie uczelnie tworzą coraz
ciekawsze inicjatywy, mające na celu zarówno dostosowanie środowiska studenckiego do realiów
akademickiego życia, jak i możliwość realizacji własnych pasji czy zainteresowań. Jak nie w czasie
studiów, to kiedy?

WYBRANE PRZYKŁADY

1

Działania starostów, kół naukowych i samorządów studenckich
Walne Zebranie Starostów
– Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
Instytucja starosty roku jest nieoceniona w kontekście organizacji życia studentów.
To zazwyczaj jedna osoba, wyznaczona do reprezentowania grupy, prowadzenia
korespondencji z nauczycielami i ustalania terminów zaliczeń. Z powyższym chyba
wszyscy się zgodzą, ale Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej poszedł o krok dalej
i zorganizował Walne Zebranie Starostów. Spotkanie, na które zaproszeni zostali wszyscy
przedstawiciele roczników z całej Uczelni. Celem spotkania było ożywienie relacji między
starostami a ogólnouczelnianą reprezentacją Samorządu Studenckiego. Miało to
niebagatelne znaczenie dla budowania odpowiedniej komunikacji, która pozwala
na gromadzenie oddolnego głosu studentów, jak i na poprawę jakości przepływu
informacji na niższe szczeble organizacyjne wspólnoty studenckiej. Przed spotkaniem każdy
starosta mógł wypełnić formularz, w którym doprecyzowywał kwestie, na które chciałby
zwrócić szczególną uwagę.
Rady Studenckie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
słynie z ciekawych inicjatyw i działań dydaktycznych. Nie zapomniano również o starostach
oraz przedstawicielach wszystkich roczników filologii polskiej. Każdy rok bowiem posiada
Radę Studencką, składającą się ze starosty oraz kilku osób, zaangażowanych w kształcenie.
Do zadań Rady należy, m.in. przekazywanie informacji o najważniejszych aspektach
studiowania, podejmowanie badań i rozmów w zakresie wsparcia procesu doskonalenia
jakości kształcenia czy spotkania z władzami Instytutu Filologii Polskiej. To te osoby są
pierwszą pomocną stroną w przypadku jakichkolwiek konfliktów czy sytuacji
problematycznych, wynikających, np. z niewłaściwego zachowania wykładowców
czy pracowników Wydziału.
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Platforma e-SSPG – Politechnika Gdańska
Pozostając w temacie sprawnej komunikacji, warto przenieść się do sieci. Platforma e-SSPG
to elektroniczna platforma stworzona przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej,
służąca lepszemu wspieraniu studentów w organizacjach i kołach naukowych.
Za jej pośrednictwem, elektronicznie, odbywa się procedura wnioskowania
o dofinansowanie z budżetu Samorządu i rozliczanie uzyskanych środków. Dodatkowo
umożliwia ona również rezerwowanie sal i sprzętu audiowizualnego.
Wydziałowy Dzień z Kołami Naukowymi
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Każdego roku, na przełomie listopada i grudnia, w gmachu Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbywa się
Wydziałowy Dzień z Kołami Naukowymi, w trakcie którego studenci mogą zapoznać się
z działalnością ponad dwudziestu kół naukowych, a także inicjatywami oraz projektami,
pozwalającymi na rozwój własnych umiejętności i kompetencji. Oprócz stanowisk organizacji,
studenci mogą wziąć udział w wielu warsztatach, pokazach, konkursach, a także spróbować
wielu przysmaków z różnych krajów. Jednak działanie ma nie tylko zasięg wydziałowy,
gdyż w wydarzeniu uczestniczą również uczniowie szkół patronackich, którzy biorą udział
w specjalnie zaprojektowanych dla nich warsztatach czy prelekcjach. Wydziałowy Dzień
z Kołami Naukowymi organizowany jest przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów.

2

Zajęcia wyrównawcze, powtórki egzaminacyjne
WRS ETI Pomaga – Politechnika Gdańska
WRS ETI Pomaga to projekt, realizowany przez studentów dla studentów Politechniki
Gdańskiej w celu jak najlepszego ich przygotowania do egzaminów. Zajęcia dodatkowe
prowadzone są przed każdymi trzema terminami egzaminów z najbardziej
problematycznych dla studentów przedmiotów. Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych
zajęciach powtórkowych promuje ideę wolontariatu, wzajemnej pomocy oraz wyrównuje
szanse studentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na prywatne korepetycje. Zajęcia cieszą
się dużym powodzeniem wśród społeczności studenckiej.
Studenckie Powtórki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie Rady Samorządu Studentów Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu corocznie organizują Studenckie Powtórki dla swoich koleżanek
i kolegów. Dotyczą one najtrudniejszych zajęć dydaktycznych, w tym elementów
językoznawczych czy literaturoznawczych. Poprzez formularz internetowy każdy
student może zgłosić chęć udziału w spotkaniach i wskazać zagadnienia, ze zrozumieniem
których potrzebuje pomocy. Społeczność akademicka bardzo pozytywnie ocenia
tego rodzaju wsparcie, gdyż jest to inicjatywa studentów dla studentów.
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3

Projekty grantowe, konkursy na studenckie inicjatywy
Uczelniany Konkurs na Budżet Projektowy Kowadło 2.0
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelniany Konkurs na Budżet Projektowy Kowadło 2.0 to inicjatywa, organizowana
przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
skierowana do wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na ogromne zainteresowanie
społeczności akademickiej, Konkurs powrócił w roku akademickim 2018/2019,
po trzyletniej przerwie, w dwóch edycjach: jesiennej i wiosennej. Głównym celem
przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności akademickiej w zakresie umiejętności
miękkich oraz propagowanie i wspieranie inicjatyw naukowych, kulturalnych,
projakościowych czy propagujących zdrowy styl życia. Inicjatywa daje możliwość
realizacji projektów, które być może z powodu braku pomocy organizacyjnej czy finansowej
nie mogą ujrzeć światła dziennego. Ponadto pozwala promować nieodkryte dotąd talenty.
W trakcie każdej edycji zgłaszanych jest wiele interesujących przedsięwzięć, które aktywizują
zarówno społeczność akademicką, mieszkańców Poznania czy Polski oraz wiele innych grup
społecznych, m.in. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, seniorów,
a także osoby z niepełnosprawnościami.
Konkurs na granty badawcze – Uniwersytet Łódzki
Przygoda ze studiowaniem w Uniwersytecie Łódzkim nie wiąże się tylko z nauką.
Studenci, zainteresowani działalnością badawczą, mogą wziąć udział w wewnętrznym
Konkursie na granty badawcze. Projekt wzorowany jest na inicjatywach Narodowego
Centrum Badania i Rozwoju. Umożliwia to wsparcie przyszłych działań studenckich poprzez
praktyczną naukę wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie projektów naukowych
oraz rozliczania najlepszych rozwiązań.
Wydziałowy Konkurs na Budżet Dydaktyczny Dydaktyka najwyższej jakości
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydziałowy Konkurs na Budżet Dydaktyczny Dydaktyka najwyższej jakości powstał
na wzór Budżetu Obywatelskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest do całej społeczności
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– studentów, doktorantów i pracowników, którzy mają pomysły na ulepszenie
i uatrakcyjnienie dydaktyki oraz podwyższenie jakości studiowania. Tematyka prac
konkursowych obejmuje wiele aspektów procesu dydaktycznego, m.in. programy
i warunki kształcenia, materiały dydaktyczne, szkolenia dla studentów i pracowników,
organizację wydarzeń, formy wsparcia studentów, a także promocję działań
projakościowych. Nagrodę w konkursie stanowi dofinansowanie zwycięskiego projektu
w kwocie do 10 000 zł, którego realizacja przypada na semestr zimowy kolejnego roku
akademickiego. Rozstrzygnięcie konkursu jest dwuetapowe: przed tajnym głosowaniem
społeczności Wydziału, odbywają się kampanie promocyjne od trzech do sześciu
finałowych projektów, wybranych przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi
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Dziekan, Prodziekani i przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Uroczyste
rozdanie nagród ma miejsce podczas corocznego Wydziałowego Dnia Jakości Kształcenia.
Idea Box – Politechnika Łódzka
Jest to przykład kolejnego projektu, dzięki któremu studenci i pracownicy Politechniki
Łódzkiej zgłaszają swoje pomysły na poprawę komfortu studiowania, pracy, rekreacji
oraz podniesienia jakości dydaktycznej Uczelni. Projekt realizowany z budżetu zadaniowego
Jednostki otwiera przed swoimi pracownikami oraz studentami możliwość realnego wpływu
na poprawę funkcjonowania Uczelni. W 2019 roku pula nagród wynosiła aż 50 000 zł i była
przeznaczona na projekty ogólnouczelniane.

4

Wsparcie wybitnych i utalentowanych studentów, konkursy naukowe, artystyczne i sportowe
Kopalnia Talentów AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kopalnia Talentów AGH to pierwszy tego typu projekt Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wśród ogromnej liczby studentów znajduje się
mnóstwo utalentowanych osób, które do tej pory nie miały możliwości zaprezentowania
swoich zdolności przed szerszą publicznością. Wydarzenie ma na celu wyłonienie
spośród uczelnianej społeczności jednego wyróżniającego się niepospolitymi umiejętnościami
studenta lub zespołu. Niesamowite show, podczas którego uczestnicy prezentują swoje
występy, dostarcza rozrywki wszystkim członkom społeczności akademickiej.
Ogólnopolski Konkurs Student ma talent
– Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
Ogólnopolski Konkurs Student ma talent daje studentom szansę zaprezentowania
swoich wyjątkowych umiejętności przed pięcioosobową komisją, w której skład wchodzą
specjaliści z dziedziny tańca, śpiewu oraz sztuki scenicznej. Celem inicjatywy jest wyłonienie
najciekawszych osobowości wśród studentów, posiadających różnorodne talenty
i umiejętności, a także popularyzowanie działań artystycznych pośród społeczności
akademickiej oraz rozwijanie kreatywności studentów. Podczas Konkursu szanse
na zaprezentowanie swoich talentów mają studenci z całej Polski, co sprzyja
nawiązywaniu współpracy pomiędzy uczelniami. Oprócz nagród pieniężnych laureaci
pierwszych trzech miejsc mają możliwość występu na rzeszowskim rynku podczas
Rzeszowskich KultURaliów Studenckich.
Galeria Studencka – Politechnika Białostocka
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej przez wzgląd na studentów kierunków:
architektura, architektura wnętrz oraz grafika, cieszy się bardzo dużą liczbą
wszechstronnie uzdolnionych studentów, którzy chętnie pokazaliby swoje umiejętności.
W związku z tym zdecydowano się na otwarcie Galerii Studenckiej. Rozwiązanie ma na celu
pokazanie oraz promowanie dodatkowych zainteresowań studentów, pracowników
oraz absolwentów Politechniki Białostockiej. Każdy wernisaż organizowany jest
na jak najwyższym możliwym poziomie.
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Program Kariera dwutorowa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jest to pionierski projekt, który z sukcesem funkcjonuje na toruńskim uniwersytecie.
Celem programu Kariera dwutorowa jest zapewnienie sportowcom najlepszych
warunków do kontynuowania i rozwijania kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Część
koncepcji stanowi elastyczne podejście do studiowania, ale przede wszystkim zapewnienie
wsparcia w celu odpowiedniego zarządzania i planowania kariery sportowej, harmonijnie
łączonej z edukacją uniwersytecką. Wśród udogodnień są, m.in. zwolnienie z opłat,
przyznanie Indywidualnego Toku Studiów czy opieka tutorska.
Podwyższenie oceny na podstawie wybitnych osiągnięć naukowych
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ważny element procesu dydaktycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy stanowią badania naukowe, w których aktywnie uczestniczą studenci.
Wprowadzani są oni w działania naukowo-badawcze pracowników naukowych poprzez
udział w grantach badawczych Instytutu Psychologii (np. projekt dotyczący bliźniąt
i badanie nad funkcjonowaniem młodych ojców realizowane w Zakładzie Psychologii
Społecznej i Badań nad Młodzieżą) oraz prace badawcze w ramach prac kół naukowych.
Najbardziej aktywni studenci otrzymują nagrodę w postaci podwyższenia oceny z dwóch
wybranych przedmiotów o pół oceny (pod warunkiem zaliczenia zajęć minimum na ocenę
dostateczną), co motywuje do podejmowania dodatkowych działań.
Konkurs Rysunkowy Przegryw – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Kolejną ważną inicjatywą artystyczną Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, mającą charakter dydaktyczny, jest dedykowany wszystkim studentom Akademii
organizowany od 2018 roku Konkurs Rysunkowy Przegryw. Konkurs jest próbą reaktywacji
odbywającego się przed wieloma laty przeglądu rysunkowego i stanowi rodzaj konfrontacji
artystycznych postaw młodych twórców w dziedzinie rysunku. Otwarta formuła inicjatywy
daje możliwość porównania oraz analizy prac, jak i przypomnienia o wadze tej dyscypliny,
leżącej u podstaw sztuk pięknych oraz sztuk projektowych.
Program TOP 15 – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Program TOP 15 to program dla najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. We współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym prowadzą
oni badania, a następnie prezentują ich wyniki w formie prac naukowych publikowanych
w specjalnych zeszytach. Studenci uczestniczą również w cyklu seminariów i warsztatów
mających na celu rozwój kompetencji badawczych. Projekt pozwala uzyskać, m.in. unikatowy
know-how związany z realizacją projektów badawczych. Jest to wiedza niezwykle przydatna
zarówno w praktyce biznesowej, jak i w działalności naukowej.
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Minigrant na badania związane z pracą magisterską oraz Konkurs Publikacyjny
– Uniwersytet Warszawski
Minigranty pozwalają studentom Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
realizować badania na potrzeby pracy magisterskiej, które nie ograniczają się tylko
do Warszawy i jej najbliższych okolic. Z kolei Konkurs Publikacyjny, zaprojektowany
przez Komisję Dydaktyczną Instytutu Socjologii, w systematyczny sposób umożliwia
prezentowanie najlepszych i najciekawszych prac (dyplomowych czy badawczych)
autorstwa studentów Instytutu, wspierając w ten sposób ich potrzeby, rozwijając ambicje
i pozwalając na nabywanie akademickich kompetencji i umiejętności.

5

Wsparcie materialne
Program Studiuj z laptopem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oferuje wieloaspektowe wsparcie studentów. Jedną z ciekawych inicjatyw jest
możliwość wypożyczenia komputera, wspomagającego proces kształcenia, w ramach
programu Studiuj z laptopem. Użyczenie sprzętu ma miejsce w różnych sytuacjach,
m.in. z powodu ograniczonych środków finansowych, wysokich wyników w nauce, osiągnięć
naukowych czy sytuacji losowych. Każdy zainteresowany student, wraz z wypełnionym
wnioskiem, może zgłosić się bezpośrednio do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów,
której członkowie tworzą Komisję Studencką programu.
Studencka Karta Rabatowa – Politechnika Gdańska
To wydawana przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej specjalna karta,
upoważniająca do zniżek na usługi wybranych partnerów na terenie całego Trójmiasta.
Inicjatywę uznaje się za jeden z największych programów lojalnościowych w regionie
skierowany bezpośrednio do społeczności studenckiej. Zapewnia ona ulgi w ponad dziesięciu
miejscach w okolicach Uczelni, a oferta ciągle ulega rozwojowi. Zniżki obejmują partnerów
branży: gastronomicznych, rozrywkowych, modowych, medycznych i bankowych.

6

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie psychologiczne, inicjatywy prozdrowotne
Akcja-Integracja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kolejną działalnością Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, a dokładniej Koła Miłośników Języka Papillon jest
Akcja-Integracja. Celem wydarzenia jest nie tylko zwiększenie świadomości społeczności
studenckiej na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, lecz również
poszukiwanie
rozwiązań,
pozwalających
przełamywać
stereotypy
na
temat
niepełnosprawności, barier społecznych i komunikacyjnych. Podczas dwóch edycji
przedsięwzięcia miały miejsce, m.in. otwarcie wystawy fotograficznej 440 km po zmianę,
rozstrzygnięcie
konkursu
na
najlepszą
pracę
w
wydziałowej
kampanii
społecznej, warsztaty Poznaj dziś potrzeby jutra, jak również prelekcja na temat
studentów z niepełnosprawnościami z perspektywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Dodatkowym punktem programu jest stoisko Zmień perspektywę, gdzie można
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przez chwilę poczuć się jak osoba z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową lub ruchową.
W ramach inicjatywy odbywają się także warsztaty z komunikacji interpersonalnej i kurs
polskiego języka migowego.
Regulamin
dostosowania
warunków
odbywania
studiów
do
potrzeb
z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

osób

W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obowiązuje Regulamin dostosowania warunków
odbywania studiów do potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi
lub przewlekle chorymi, który stanowi załącznik do Regulaminu Studiów w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi. Stanowi on podstawę do zmiany formy uczestnictwa w zajęciach
dydaktycznych, zmiany formy zapisu materiałów dydaktycznych i sporządzania notatek
oraz zmiany trybu odbywania studiów.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Depresja – choroba XXI wieku
– Uniwersytet Zielonogórski
Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów Psychologii Zielona Góra postanowiły połączyć swoje siły, czego
efektem jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa Depresja – choroba XXI wieku. Celem
projektu jest poszerzanie świadomości w zakresie depresji jako jednostki chorobowej,
a także życia z osobą depresyjną oraz metod jej leczenia. Konferencja zakłada zapoznanie
uczestników z rodzajami depresji i ukazanie przebiegu procesów leczenia z różnych punktów
widzenia.
Owocne studiowanie na Fredry 10 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Owocne studiowanie na Fredry 10 to inicjatywa prozdrowotna skierowana do całej
społeczności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem projektu jest promocja zdrowia i efektywności
intelektualnej
poprzez
bezpośrednią
akcję
dietetyczną.
Projekt
realizowany
jest cyklicznie, w każdym semestrze roku akademickiego. Polega na regularnym
dostarczaniu jabłek oraz mandarynek (w okresie przedświątecznym) do gmachu
Collegium
Maius
i
pozostawianiu
ich
w
najczęściej
uczęszczanych
przez
studentów
oraz
pracowników
miejscach.
Owoce
znajdują
się
w drewnianych skrzynkach i oznaczone są logotypem Fredry 10. Wydarzeniu towarzyszy
kampania społeczna, w której wykorzystywane są plakaty z hasłami promocji zdrowia
i Wydziału oraz Piramida Zdrowego Studiowania na WFPiK.

PODSUMOWANIE
Na podstawie powyższych przykładów można zauważyć, jak szeroką i zróżnicowaną
ofertę wsparcia dla studentów oferują niektóre polskie uczelnie. Są to różnego rodzaju inicjatywy,
dotyczące zarówno rozwoju, jak i propagowania oddolnych projektów. Ważne, aby wsparcie to
dotyczyło wieloaspektowej pomocy – materialnej, dydaktycznej, infrastrukturalnej,
psychologicznej oraz administracyjnej. Samorządy studenckie także nie pozostają obojętne
wobec problemów, jakie pojawiają się na uczelniach. Realizują bowiem spotkania, dyskusje,
oferują dodatkowe elementy troski o swoje koleżanki i swoich kolegów. Chwała im za to!
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POLITYKA
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:
DOBRE PRAKTYKI
Polityka jakości kształcenia to niewątpliwie najtrudniejszy aspekt działalności każdego
samorządu studenckiego. Wynika to z wielu czynników, m.in. niechęci studentów
do wypełniania ankiet czy też braku znajomości regulaminów i najważniejszych aktów prawnych.
Jednak nie demotywuje to społeczności akademickiej do wprowadzania nowych mechanizmów,
mających wspierać dotychczasowe doskonalenie jakości kształcenia. Nie należy zapominać,
że studenci to główni interesariusze procesu dydaktycznego, który powinien być wspomagany
coraz ciekawszymi inicjatywami.

WYBRANE PRZYKŁADY

1

Dni Jakości Kształcenia
Dzień Jakości Kształcenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dzień Jakości Kształcenia to inicjatywa, mająca miejsce każdego roku na Wydziale
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Co ważne, jest organizowana nie tylko przez pracowników Jednostki, ale także
zaangażowanych
w
proces
doskonalenia
jakości
kształcenia
studentów,
w tym przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Każdego roku dyskusje
skupiają się wokół aktualnego i ważnego z perspektywy Wydziału tematu. Obrady
przyciągają także przedstawicieli pracodawców, pozostałych jednostek Uniwersytetu
czy ogólnopolskich uczelni. Służą przede wszystkim wymianie doświadczeń i dobrych
praktyk, integrują i skłaniają do dyskusji. IV Dzień Jakości Kształcenia, który miał miejsce
w 2019 roku, skupił się wokół rozwoju studentów na różnych polach działalności: naukowej, badawczej, artystycznej, sportowej oraz społecznej. Hasłem przewodnim były słowa
Więcej niż studia!
Dni Jakości Kształcenia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach również organizuje inicjatywę, podobną
do poznańskiej Uczelni. Dni Jakości Kształcenia mają na celu, m.in. przedstawienie spraw
związanych z ankietyzacjami, dobrymi praktykami czy wsparciem studentów wybitnych,
studentów-obcokrajowców, osób z dysfunkcjami. W ramach wydarzenia organizowane są
różnorodne inicjatywy, propagujące kulturę jakości i wspólne budowanie wewnętrznego
systemu zapewniania jakości kształcenia.
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Tydzień Jakości Kształcenia – Uniwersytet Jagielloński
Tydzień Jakości Kształcenia to wyjątkowe wydarzenie organizowane w Uniwersytecie
Jagiellońskim cyklicznie już od 2012 roku. Celem inicjatywy jest tworzenie warunków
sprzyjających
zwiększaniu
świadomości
znaczenia
działań
projakościowych
w Uniwersytecie, jak również dostrzeganiu różnorodnych czynników, które wpływają
na ocenę jakości kształcenia. W ramach akcji ma miejsce szereg spotkań, konferencji,
warsztatów oraz dyskusji na tematy, związane z aktualnymi wyzwaniami szkolnictwa
wyższego. W 2019 roku społeczność akademicka mogła wziąć udział, m.in. w warsztacie
Praktyki studenckie pierwszym krokiem do kariery czy w spotkaniu Ustawa 2.0 a studia na UJ,
przygotowanym przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2

Konferencje, debaty, dyskusje o jakości kształcenia
Ogólnopolska Konferencja Projakościowa Studenckie Forum Jakości
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ogólnopolska Konferencja Projakościowa Studenckie Forum Jakości to przedsięwzięcie,
organizowane corocznie przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mające na celu popularyzację wielu aspektów
dydaktyki i jakości kształcenia. Idea wydarzenia nawiązuje do cyklicznych konferencji
poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia,
tworzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2005 roku pod hasłem Forum Jakości.
Uczestnicy Konferencji mają możliwość udziału w debatach oraz szkoleniach, dzięki którym
pogłębiają swoją wiedzę z zakresu szkolnictwa wyższego. Prelekcje prowadzone są
przez wybitnych specjalistów i samorządowców, reprezentujących różne podmioty
i instytucje, m.in. Europejską Unię Studentów, Polską Komisję Akredytacyjną, Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej czy jednostki naukowe z całego kraju. Poprzez
praktyczne warsztaty studenci zyskują doświadczenie, którym mogą dzielić się w swoim
środowisku. Studenckie Forum Jakości to bowiem nie tylko szkolenia i warsztaty. To również
możliwość wymiany doświadczeń studenckich oraz rozwój współpracy z różnymi jednostkami
uczelnianymi. To wydarzenie tworzone przez studentów dla studentów, które każdego roku
udowadnia, jak silny i ważny jest głos społeczności akademickiej.

3

Działania wspierające ankietyzacje i badania
Akcja 40% – Politechnika Łódzka
Akcja Politechniki Łódzkiej ma miejsce przy okazji cosemestralnego badania. Polega
na rywalizacji między Wydziałami o najwyższą zwrotność procentową ankiet. Te, które
uzyskają minimum 40% wypełnionych kwestionariuszy, otrzymują dofinansowanie
Rektora, którym dysponuje Wydziałowa Rada Samorządu. Środki finansowe przeznaczane
są na realizację projektów i inicjatyw, skierowanych do środowiska akademickiego.
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Akcja Ankietyzacja – Politechnika Poznańska
Akcja Ankietyzacja to co semestralny projekt, który prężnie działa pod kontrolą Komisji
ds. Kształcenia Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej. Inicjatywa rozpoczyna
się intensywną promocją na profilu społecznościowym Facebook, podczas której
prezentowane są wyniki z poprzednich edycji oraz podawane do wiadomości skutki
ankietyzacji. Elementem promocji projektu są również stanowiska, rozmieszczane
w różnych budynkach Politechniki w określonych dniach i godzinach, podawanych
uprzednio do publicznej wiadomości. To przy nich każdy student może uzupełnić eAnkietę
lub pokazać, że już ją wykonał, odebrać wybrany gadżet i wziąć udział w losowaniu nagród.
Nagrodą główną jest ustanowienie wybranego przez środowisko studenckie dnia - dniem
rektorskim.
Szkolenie dla studentów Działania projakościowe. Czym są i co nam dają?
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podczas jednego z Dni Jakości Kształcenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaproponowano studentom
szkolenie Działania projakościowe. Czym są i co nam dają? Przygotowali je
przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Podczas szkolenia
zaprezentowano, m. in. zestawienie elementów, które uległy poprawie dzięki rozmowom
ze studentami oraz wynikom badań ankietowych. Wykaz modernizacji, sporządzony
we współpracy z dyrekcją wszystkich Instytutów, został również zamieszczony na stronie
internetowej. Działanie miało na celu ukazanie efektywności i potrzeby przeprowadzania
badań, a zostało zakończone wspólnym wypełnieniem Badania Jakości Kształcenia.

4

Publikacje i broszury
Monografia o jakości kształcenia – Uniwersytet w Białymstoku
Z inicjatywy Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku powstała publikacja,
która porusza prawa i obowiązki studenta oraz wyniki badań ankietowych,
przeprowadzonych na grupie niemal sześciuset studentów. Jest to kompleksowa odpowiedź
na pytanie, czym jest jakość kształcenia i jakie aspekty jej dotyczą. W pierwszych trzech
rozdziałach autorzy wyjaśnili podstawowe zagadnienia, które są istotne dla dydaktyki
z perspektywy studentów. W prosty, ale wyczerpujący, sposób przedstawiono
podstawowe aspekty uregulowane w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku.
Druga część zawiera analizę wyników ankiety, dotyczącej opinii studentów na temat jakości
kształcenia Uczelni. Badanie było kompleksową weryfikacją tego, co funkcjonuje dobrze,
a co wymaga poprawy.
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5

Udział studentów w organach kolegialnych i gremiach dydaktycznych
Studenci w Radach Kierunków – Politechnika Łódzka
W nowej strukturze Politechniki Łódzkiej funkcjonują Rady Kierunków. W kompetencje
organu wchodzi, m.in. przygotowanie i doskonalenie koncepcji kierunku studiów,
opracowywanie programu studiów, analiza wyników ankietyzacji i hospitacji. Członkiem
każdej Rady Kierunku Studiów jest przedstawiciel studentów, który uczestniczy w jej pracach.
Dzięki temu opiniowanie programów studiów przebiega sprawniej.
Student w każdym Zespole Wydziałowym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
We współpracy z władzami Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studentami w każdym Wydziałowym Zespole
zasiada minimum jeden przedstawiciel społeczności studenckiej. Wpływa to korzystnie
na doskonalenie jakości kształcenia oraz umożliwia podejmowanie decyzji
z uwzględnieniem zdań studentów, którzy bardzo odpowiedzialnie podchodzą do swoich
działań. Studenci zasiadają w: Wydziałowym Zespole ds. Monitorowania Strategii WFPiK,
Wydziałowym Zespole ds. Współpracy Gospodarczej, Społecznej i Kulturalnej,
Wydziałowym Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej, Wydziałowym Zespole
ds. Pozyskiwania Funduszy na Badania Naukowe, Uczelnianej Komisji Stypendialnej
(podkomisja wydziałowa), Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+, Wydziałowym
Zespole ds. zmian w programie studiów na kierunku filologia polska oraz Wydziałowej
Komisji Wyborczej.

PODSUMOWANIE
Polityka jakości kształcenia powinna opierać się na wielu fundamentach. Wśród nich
ważną rolę odgrywają działania, inicjowane przez samych studentów, którzy na co dzień
stykają się z wieloma problemami natury dydaktycznej. To oni najlepiej wiedzą, co może okazać się
kłopotem, lub jakie elementy mogłyby wspomóc studiowanie. Ważne jest także zwiększanie
świadomości studentów na temat tego, że poprzez zgłaszanie własnych uwag mogą doskonalić to,
co wymaga ulepszenia oraz tworzyć kolejne działania projakościowe, które być może odegrają
kluczową rolę w realizacji dydaktyki.
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PODSUMOWANIE
Szkolnictwo wyższe w Polsce boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest
zapewne próba realizowania przez uczelnie dodatkowych projektów, działań czy inicjatyw,
mających wpływ na doskonalenie procesu kształcenia. Jednak niektóre jednostki same inicjują
wydarzenia oraz przedsięwzięcia, skłaniające do pogłębiania wiedzy na temat wielu aspektów
dydaktycznych. Ważne jest to, aby we wdrażane idee angażowali się nie tylko pracownicy
dydaktyczni czy administracyjni, ale przede wszystkim studenci, czyli najważniejsi interesariusze
wewnętrzni. W ten sposób realizowane będą inicjatywy, mające realny wpływ na to, co dzieje się
w trakcie studiów. Na różnego rodzaju problemy, pojawiające się w środowisku akademickim.
Należy także pamiętać, że ogromne wsparcie oferują podmioty zewnętrzne, prowadzące
wiele efektywnych i efektownych rozwiązań. Warto z nich korzystać, aby wzmocnić
wykształcenie oraz kompetencje studentów, wchodzących na rynek pracy, ale budujących
także swoje prywatne życie. Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy pozyskują oni dodatkowe
umiejętności, które niejednokrotnie wykorzystują w codziennym życiu.
100 dobrych praktyk, zaprezentowanych w niniejszej publikacji, to próba
uświadomienia koleżanek i kolegów, że, jako studenci, możemy stać się zarówno uczestnikami,
jak i współkreatorami jakości kształcenia. Pojęcia, które brzmi dość enigmatyczne, ale składa
się z wielu elementów, mających wpływ na proces studiów. Chcieć, to naprawdę móc!
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