
 

        Rzeszów, 12.08.2021 

 

 

Plan działania na rok akademicki 2021/22 

 

 Rok akademicki 2020/21 oficjalnie zakończył się 20 czerwca. Podczas minionego roku, 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Collegium Humanum, wzięła udział lub 

zorganizowała 23 akcje/konferencje oraz 10 posiedzeń, co potwierdzają sprawozdania 

opublikowane przez Radę na stronie Samorzadu. Od 6 maja br. trwa nowa kadencja URSS CH 

oraz Prezydium które zostały potwierdzone Uchwałą nr 5/2021z dnia 1 lipca 2021 roku URSS 

CH o ustaleniu długości trwania kadencji rady wybranej 6 maja 2021 roku.  

 Jako Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum 

jestem ukontentowany faktem, że niemal wszystkie zaplanowane przez nas akcje, zostały 

zrealizowane w przeciągu mijającego roku. Przed kolejnym rokiem akademickim postawiłem 

sobie następujące cele do zrealizowania: 

1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających dla Samorządu w Rzeszowie. Planowo, 

Samorząd uzupełni 6 nowych osób, które pozwolą odciążyć pozostałych członków 

URSS CH w Rzeszowie oraz pozwoli rozdzielić obowiązki na większą grupę ludzi.  

2. Uzupełnienie dokumentacji (uchwał, protokołów etc.) które zostały zaniedbane przez 

poprzednie Prezydia oraz poszczególne Samorządy. Na ten moment uczelnia 

dysponuje dokumentacją wyłącznie Samorządu pracującego w Rzeszowie. Pozostałe 

Samorządy nie przygotowały ani nie opublikowały wymaganych dokumentów. Mowa 

tu o Samorządach działających w latach 2018-21. 

3. Stworzenie nowego Regulaminu Samorzadu, który będzie zgodny z Ustawą o 

Szkolnictwie Wyższym oraz Statutem Uczelni. Dotychczasowy Regulamin zawierał 

wiele błędów oraz sprzecznych ze sobą punktów (jak chociażby długość kadencji 

URSS czy klauzula RODO). 

4. Stworzenie od podstaw Kodeksu Etyki Studenta. Zasady Kodeksu Etyki Studenta, 

zwanego dalej Kodeksem, wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w 

szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego. 

Przestrzeganie Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości i 

sumieniu.    



5. Organizacje drugiej edycji akcji HELPRER'S GENERATION na naszej uczelni. Pierwsza 

edycja odbyła się w dniach 1-30 kwietnia br.  W kwietniu studenci uczelni wyższych 

organizują akcje rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych, by pomóc 

Pacjentom chorym na nowotwory krwi. Robią to specjalnie dla Ciebie, abyś i Ty mógł 

się zarejestrować i uratować komuś życie! Do tej pory od I edycji w 2013 roku  

zarejestrować na uczelniach niemal 132 000 potencjalnych dawców szpiku. Z tej 

grupy już 980 osób miało okazję podzielić się cząstką siebie i dać komuś szansę na 

życie. Jednak na świecie co 27 sekund ktoś dowiaduje się o tym, że choruje na 

nowotwór krwi. Dla wielu z tych osób jedyną szansą jest przeszczep od Dawcy 

niespokrewnionego.  

6. Stworzenie komisji, które podlegały by Przewodniczącemu oraz jego Zastępcy. Są to 

następujące Komisje: 

 

Komisja Wyborcza- Komisja Wyborcza Samorządu Studentów jest organem 

Samorządu Studentów, przeprowadzającym wybory do Rady Samorządu Studentów, 

Parlamentu Studentów, Rady Mieszkańców Domu Studenta oraz wybory przedstawili 

studentów w Radzie Wydziału. 

 

Komisja Kultury- Zadaniem komisji jest aktywizacja i integracja studentów w ramach 

szeroko pojętej kultury. Wszyscy wiemy, że studenckie życie to nie tylko nauka, 

wykłady i ćwiczenia. Wychodząc z tego założenia, komisja organizuje m.in. imprezy 

integracyjne, spotkania tematyczne, półmetki, akcje charytatywne oraz wspólne 

wyjścia do rzeszowskich instytucji kultury i sztuki. 

 

7. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla studentów I roku (jeśli sytuacja 

epidemiologiczna na to pozwoli). To inicjatywa mająca na celu wprowadzić nowych 

studentów  zarówno w działalność projektową, jak i statutową. Całość wydarzenia 

łączy w sobie elementy szkoleniowe z integracyjnymi.  

8. Dalszy rozwój Magazynu ,,Discipulus", rozszerzenie jego działalności oraz wydanie w 

formie papierowej. 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. 

9. Organizacja dni otwartych Samorządu. Jest to inicjatywa mająca na celu wprowadzić 

przyszłych  członków Samorządu oraz chętnych studentów zarówno w działalność 

projektową, jak i statutową. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z negocjacji 

z Partnerami, zapoznają się z projektami, które sami mogą koordynować, a także 

dowiadują się wszystkiego o zasadach pracy w Biurze Samorządu Studentów CH. 



10. Zapoczątkowanie nowej akcji: Studencka Brać. Miałaby to być koleżeńską zbiórką 

przedświąteczną mającą na celu pomoc finansową studentom w trudnej sytuacji. 

Pieniądze zbierane są do puszek, następnie liczone i wręczone osobiście w formie 

studentowi, dla którego była prowadzona akcja charytatywna. W zbiórkę włączają się 

także zewnętrzni inwestorzy, ich właściciele przeznaczają gotówkę na rzecz osoby 

potrzebującej.  

 

 

 

 

Podpisano: 

 

Przewodniczący Prezydium Uczelnianej Rady samorządu Studenckiego 

Collegium Humanum: Sebastian Krauz 


