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Wprowadzenie 

 

W związku wydarzeniami i tragedią która dotknęła URSS-CH (śmierć przewodniczącej) 22 

kwietnia przeprowadzono wybory nowego Prezydium które prezentuje się następująco 

• Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum –

Sebastian Krauz 

• Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium 

Humanum –Magdalena Nowicka 

• Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum –

Małgorzata Marciniak 

Prezydium zostało potwierdzone i zaakceptowane na mocy uchwały nr 4/2021 z dnia 6 maja 

2021 roku. Wybory zostały przeprowadzone w sposób jawny wśród członków Prezydium 

Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum.  

Tym samym cały skład URSS-CH prezentuje się następująco: 

Sebastian Krauz – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium 

Humanum  

Magdalena Nowicka - Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego Collegium Humanum  

Małgorzata Marciniak - Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium 

Humanum 

Natalia Onifaciuk - Przewodnicząca URSS-CH filii w Warszawie. 

Agnieszka Piotrowska - Sekretarz URSS-CH filii w Warszawie. 

Martyna Szaciłło-Kulikowska - Przewodnicząca URSS-CH filii w Poznaniu 

Malwina Szczepańska - Zastępca Przewodniczącej URSS-CH filii w Poznaniu. 

Karolina Przewoźnik – Przewodnicząca URSS-CH filii w Rzeszowie. 

Nizar Hałdys – Sekretarz URSS-CH filii w Rzeszowie. 
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Forma i tryb wykonywania działań 

 

Rada Uczelni w semestrze letnim 2020/21  realizowała swoje uprawnienia w oparciu o: 

• Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), 

• Regulaminem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Collegium Humanum z dnia 1 

października 2019 roku. 

• Statutem Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej z siedzibą w 

Warszawie z dnia 29 czerwca 2019 r. 

W harmonogramie Rady Uczelni na rok 2021 zostały wyznaczone pięć posiedzeń, które 

odbyły się w następujących terminach: 

• 25.02.2021 

• 02.03.2021 

• 22.04.2021 

• 06.05.2021 

• 01.07.2021 

Po każdym posiedzeniu został sporządzony protokół, który po zatwierdzeniu, był 

udostępniany społeczności akademickiej Collegium Humanum, co zapewniło dostęp do 

informacji o działaniach podejmowanych przez Radę. 
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Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni CH w Rzeszowie za semestr 

zimowy 2020/21 

 

Podczas semestru zimowego 2020/21 przeprowadzono następujące działania: 

• 23 lutego 2021 r. wzięliśmy udział w szkoleniu “Rola studentów w budowaniu postaw 

antydyskryminacyjnych”. Tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli 

i opinii oraz sposobu życia, który różni się od naszego. Oznacza rezygnację z 

przymusu, jako środka wpływania na innych, z wyjątkiem sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu. 

 

• 2 marca 2021 r. URSS wzięła udział w szkoleniu "Hejt w internecie". Hejt - społeczne 

zjawisko, z którym musimy mierzyć się coraz częściej. Od nieprzyjemnych 

komentarzy pod postami, do nienawiści kierowanej bezpośrednio w naszą osobę. 

Zjawisko hejtu może dotyczyć osób, grup, czy firm i organizacji. W szkoleniu 

poruszano tematy: Czy hejter to osoba, która chce być zrozumiana, czy po prostu 

internetowy “troll”, chcący wyrzucić swoje emocje w przestrzeń publiczną?  Kluczem 

do poradzenia sobie z hejtem, jest nie tylko zrozumienie samego zjawiska, lecz 

również osób, które za nim stoją? Jak odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki? Czy 

warto na niego reagować? Jak, jako osoba zarządzająca mediami społecznościowymi, 

poradzić sobie z hejterami? 

 

• 5 marca wystartowała oficjalna strona Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.  

Na stronie Samorządu publikowane są informacje o akcjach podejmowanych przez 

samorząd, sprawozdania z działalności oraz uchwały podejmowane przez samorząd. 

Oraz Magazyn Uczelniany ,, Discipulus".  Na stronie dostępny jest skład Samorządu, 

regulamin czy kontakt do przedstawicieli Samorządu. 

 

• W dniach 1-30 kwietnia we współpracy z fundacją DKMS zorganizowana została 

akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego wśród studentów oraz 

pracowników uczelni Collegium Humanum filii w Rzeszowie. Podczas akcji 

pomagaliśmy również chętnym osobom, które z różnych powodów nie mogły odebrać 

od nas pakietów rejestracyjnych, zarejestrować się online na stronie Fundacji.  Jako 

URSS zdecydowaliśmy się wesprzeć fundację DKMS. Po wielu konsultacjach 

i rozmowach, zdecydowaliśmy się przeprowadzić rejestrację potencjalnych dawców 

szpiku kostnego wśród studentów, pracowników naszej uczelni oraz wszystkich 

chętnych osób. Akcja została przeprowadzona w ramach projektu HELPERS’ 

GENERATION w ramach której Liderem dla naszego regionu został wybrany 

Zastępca Przewodniczącej USRR w Rzeszowie. 

 

• 22 marca wraz z Kołem Naukowym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

zorganizowaliśmy spotkanie w ramach cyklu ,,Żywa biblioteka".  
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→ Naszym pierwszym gościem była Kurator Specjalista Ewa Majka – Janiak, 

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy 

Pragi – Północ w Warszawie. 

→ Podczas spotkania była okazja do bliższego poznania pracy kuratora sądowego 

przy wydziale rodzinnym oraz zauważenia realnych problemów, z którymi mierzy się 

obecnie wiele polskich rodzin. 

Celem koła jest szerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dysfunkcyjnych. Istotnym elementem działalności koła jest 

również działania profilaktyczne w szkołach. W ramach koła odbywają się spotkania 

członków, prelekcje, cykliczne wewnętrzne mini-konferencje naukowe, wyjścia 

do ośrodków związanych z działalnością przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz prowadzone przez studentów zajęcia z uczniami szkół podstawowych i średnich. 

 

• W związku wydarzeniami i tragedią która dotknęła URSS-CH (śmierć 

przewodniczącej) 22 kwietnia przeprowadzono wybory nowego Prezydium które 

prezentuje się następująco 

1. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium 

Humanum –Sebastian Krauz 

2. Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

Collegium Humanum –Magdalena Nowicka 

3. Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum –

Małgorzata Marciniak 

Prezydium zostało potwierdzone i zaakceptowane na mocy uchwały nr 4/2021 z dnia 

6 maja 2021 roku. Wybory zostały przeprowadzone w sposób jawny wśród członków 

Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum. 

 

 

• 12 marca 2021 r. URSS w składzie: Sebastian Krauz, Karolina Przewoźnik, Nizar 

Hałdys, podjęła ustawę o reaktywacji Magazynu Uczelnianego ,,Discipulus". 

"Discipulus” jest magazynem poświęconym działalności studentów Collegium 

Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej filii w Rzeszowie prowadzonym przez 

redakcje studencką Discipulus. Misją magazynu jest udokumentowanie życia 

studenckiego rozumianego jako zamieszczanie wydarzeń z życia oraz regionu uczelni, 

dzielenie się działalnością naukową, artystyczną oraz jakąkolwiek istotną dla 

studentów uczelni. Magazyn wydawany jest w formie papierowej oraz online 

prowadzona jest strona internetowa. Do Zespołu uczestniczącego w procesie 

wydawania należą: Redaktor Naczelny, Redaktorzy Działów, Redaktor Techniczny, 

Wykładowca Patronujący. Prace redakcji koordynuje zarząd redakcji, podejmuje 

najważniejsze decyzje, ustala aktualną strukturę działów magazynu. 

 

• W dniach 21-28 maja przeprowadziliśmy konsultacje wśród społeczności studentów w 

sprawie zmiany platformy eHumanum na nową. Pytaliśmy o to : jakich zmian 

oczekują studenci w aspekcie działalności systemu eHumanum, jakich nowych funkcji 

oczekują studenci, przedstawienie uwag i oczekiwań patrząc od strony użytkownika. 
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• 17 czerwca Jako Samorząd Studencki podjęliśmy współpracę z organizacją Studia na 

Horyzoncie Rzeszów.  Studia na Horyzoncie są zespołem młodych ludzi, którzy 

każdego dnia starają się pomóc w świadomym wyborze ścieżki edukacji wyższej. 

Stawiają na szczerość, miłą atmosferę i wiedzę, której nie znajdziecie w uczelnianych 

informatorach. Wypełniają oni przepaść między uczniami szkół średnich a uczelniami, 

pomagając podjąć jedne z najważniejszych życiowych decyzji świadomie. Przed nimi 

wybór, który może zmienić całe ich życie - pomóż im dokonać go świadomie.  SNH - 

bo świadomy wybór to najlepszy krok ku przyszłość. 

 

• W dniach 26-27 czerwca 2021 r. wystawiliśmy stoisko naszej uczelni podczas 

imprezy- Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała. Na rozległym terenie w Gminie 

Boguchwała, zostały rozstawione setki stoisk wszelkich instytutów, szkół, firm 

doradczych i wielu, wielu innych. Po raz pierwszy, pojawiliśmy się tam ze swoim 

stoiskiem. Podczas wydarzenia łączącego  prezentowaliśmy ofertę uczelni oraz 

odpowiadaliśmy na wszelkie wasze pytania. Zdradziliśmy jak wygląda życie 

studenckie na naszej uczelni oraz wiele ciekawostek oraz niecodziennych historyjek. 

Była również możliwość porozmawiania z pracownikami uczelni, przedstawicielami 

samorządu oraz studentami.  

 

• 1 lipca 2021r. URSS CH wydała pierwszy numer Magazynu ,,Discipulus" w którym 

zostały zawarte następujące sekcje: 

1. News 

2. Science 

3. Culture 

 

Magazyn ,,Discipulus” to magazyn prowadzony przez studentów należących do koła 

redakcyjnego. Reaktywowany został dla społeczności Collegium Humanum w maju 

2021 roku. Artykuły do magazynu pisać może każdy student naszej uczelni, który 

tylko ma chęć zaangażowania się w ta działalność. Redaktorem Naczelnym magazynu 

jest Tomasz Sitek, student II roku psychologii, a Redaktorem Technicznym Sebastian 

Krauz. 

 

• 2 lipca 2021r. zaangażowaliśmy się w organizację Dni Otwartych naszej uczelni. W 

ramach tego happeningu można było: 

poznać naszych wykładowców 

dowiedzieć się więcej o uczelni i warunkach studiowania  

zapoznać się ze naszymi kierunkami studiów:  

1. Prawo  

2. Psychologia 

3. Pedagogika  

4. Zarządzanie 

5. Finanse i Rachunkowość  
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6. studia podyplomowe: MBA, DBA, LL.M, Psychotraumatologia i wiele 

innych  

Dodatkowo przygotowaliśmy filmik promocyjny, który reklamował studia w naszej 

filii. 
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Uchwały Rady Uczelnianej 

 

Podczas zwołanych posiedzeń Rada Uczelni podjęła następujące uchwały: 

• UCHWAŁA NR 3 z dnia 12 marca 2021 roku nad reaktywacją Magazynu Uczelnianego 

,,Discipulus" oraz zatwierdzeniem statutu 

• UCHWAŁA NR 4 z dnia 6 maja 2021 roku nad zatwierdzeniem nowego Prezydium 

Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisali: 

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum –

Sebastian Krauz 

Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium 

Humanum –Magdalena Nowicka 

Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum –Małgorzata 

Marciniak 


