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Wprowadzenie
Samorząd studencki posiada strukturę podobną do struktury uczelni. Uczelniana Rada
Samorządu Studenckiego jest interesariuszem wewnętrznym Collegium Humanum
współtworzącym jej wewnętrzne zasady działania, podział środków pieniężnych, programy
studiów, a jej członkowie zasiadają w Senacie oraz Kolegium Rektorskim.
Wszystkie samorządy uczelniane w Polsce są zrzeszone w Parlamencie Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jedyną instytucją mającą prawo reprezentować
wszystkich studentów polskich oraz Forum Uczelni Niepublicznych.
Jednym z najważniejszych zadań Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Collegium
Humanum jest współdecydowanie, razem z rektorem uczelni i o podziale środków
otrzymywanych z subwencji od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te później są
przeznaczane na różnego rodzaju stypendia, zapomogi oraz cele studenckie. Przy udziale
studentów uchwala się również program oraz regulamin studiów. Do uprawnień samorządu
należy również władza uchwałodawcza. Przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni
muszą stanowić studenci i doktoranci.
Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia, zwołanego w ciągu
7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a kończy w dniu poprzedzającym pierwsze
posiedzenie Rady następnej kadencji. Tym samym Kadencja URSS CH w Rzeszowie trwa od
01.08.2021 r. do 21.06.2024 r.
JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c, przekazał przewodzenie
w reprezentowaniu interesów Uczelni poza Nią, Radzie Samorządu w Rzeszowie
z Przewodniczącym Sebastianem Krauz na czele.

Tym samym cały skład URSS-CH w Rzeszowie prezentuje się następująco:
1. Sebastian Krauz - Przewodniczący, student Psychologii.
2. Katarzyna Mazur - Wiceprzewodnicząca, studentka psychologii.
3. Karolina Górniewicz - Sekretarz, student Psychologii.
4. Dorota Szela - Rzecznik Praw Studenta, studentka Psychologii.
5. Julia Kozicka - Rzecznik Prasowy, studentka Psychologii.
6. Aleksandra Koźlak - Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, studentka

psychologii.
7. Izabela Kubica - Członek Zarządu, studentka psychologii.
8. Julia Szura - Członek Zarządu, studentka psychologii.
9. Jola Tabin - Członek Zarządu, studentka psychologii.
10. Mateusz Szomko- Członek Zarządu, student psychologii.
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11. Mateusz Straszak- Członek Zarządu, student psychologii.

Skład Ogólnopolskiego Prezydium URSS-CH:
1. Sebastian Krauz - Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
2. Tomasz Sitek - Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu

Studenckiego.
3. Karolina Górniewicz - Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
4. Dorota Szela - Rzecznik Praw Studenta, studentka Psychologii.

5. Julia Kozicka - Rzecznik Prasowy, studentka Psychologii.

Forma i tryb wykonywania działań
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Rada Uczelni w roku akademickim 2021/22 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 siedem posiedzeń, które
odbyły się w następujących terminach:
•
•
•
•
•
•
•

07.10.2021r.
19.01.2022r.
02.02.2022r.
27.04.2022r.
18.05.2022r.
30.05.2022r.
15.06.2022r.

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.
Uczelniana Rada samorządu Studenckiego Collegium Humanum wystosowała również 2
wnioski:
•

Wniosek 7/2021 – w sprawie zakupu niezbędnego wyposażenia dla członków Rady

•

Wniosek 8/2021 – w sprawie organizacji akcji charytatywnej dla Hospicjum

5

Uchwały Rady Uczelnianej
Podczas zwołanych posiedzeń Rada Uczelni podjęła następujące uchwały:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwała nr 6/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 – O obsadzeniu stanowisk w Samorządzie
filii w Poznaniu
Uchwała nr 7/2021 z dnia 1 września 2021 – O wyborze nowej Rady Samorządu w
filii w Rzeszowie
Uchwała nr 8/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 – O przyjęciu nowego Regulaminu
Uchwała nr9/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 – O powołaniu Komisji WyborczoRewizyjnej
Uchwała nr 10/2021 z dnia 1 września 2021 - O powołaniu Rzecznika Praw Studenta
Uchwała nr 11/2021 z dnia 2 września 2021 - O powołaniu Przewodniczącego
Komisji Kultury i Sportu
Uchwała nr 12/2021 z dnia 8 października 2021 - O powołaniu Komisji Etyki
Uchwała nr 13/2021 z dnia 8 października 2021 - O powołaniu nowego członka
Samorządu
Uchwała nr 14/2021 z dnia 5 listopada 2021 – O wyborach nowej rady w filii
Wrocław
Uchwała nr 15/2021 z dnia 16 listopada 2021 – O odwołaniu Samorządu filii Poznań i
zarządzeniu nowych wyborów
Uchwała nr 16/2021 z dnia 16 listopada 2021 – O odwołaniu Samorządu w Warszawie
Uchwała nr 17/2021 z dnia 10 grudnia 2021 – O powołaniu Wiceprzewodniczącej w
filii Wrocław
Uchwała nr 18/2021 z dnia 8 stycznia 2022 – O wyborach nowej Rady Samorządu w
Poznaniu
Uchwała nr 19/2022 z dnia 26 stycznia 2022 – O powołaniu tymczasowego
przewodniczącego w Warszawie
Uchwała nr 20/2022 z dnia 22 lutego 2022 – O powołaniu przewodniczącego w
Warszawie
Uchwała nr 21/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 – O powołaniu nowego
przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu
Uchwała nr 22/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 – O powołaniu nowego Rzecznika Praw
Studenta
Uchwała nr 23/2022 z dnia 30 maja 2022 – O powołaniu nowych sekcji Samorządu
Studenckiego w Warszawie
Uchwała nr 24/2022 z dnia 30 czerwca 2022 – O powołaniu nowych członków
Samorządu
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Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni CH w Rzeszowie za rok
akademicki 2021/22
Podczas roku akademickiego 2021/22 URSS-CH zorganizowała, zaangażowała się lub
wsparła następujące działania:
•
•

•

•

•

•

Dzień otwarty 2021 – 2 lipca URSS CH wraz z Władzami Uczelni zorganizowała Dni
Otwarte wraz z filmikiem promocyjnym.
Dni Otwartych Drzwi Samorządu – prowadzone 29.07,12.08 oraz 30.10 w biurze
Samorządu podczas których odpowiadaliśmy na pytania, rozwieliśmy wątpliwości
oraz pomagaliśmy studentom uzupełniać dokumenty.
Podpisanie porozumienia ze ,,Studenckim Starterem” - ,,Studencki Starter” to
podręczna książeczka formatu A6, w której znajdziecie kupony rabatowe, informacje
i reklamy skierowane do Was. Po raz pierwsze ukazał się w 2007 r. początkowo
w nakładzie 10 tys. egzemplarzy tylko w Toruniu i Bydgoszczy. W tej chwili
obejmuje swoim zasięgiem 20 największych polskich miast, do tej pory wydał prawie
5 milionów różnego rodzaju książeczek. Najważniejszymi projektami agencji są
Studencki Starter i Starter Maturzysty, czyli książeczki rabatowe, które dwa razy
w roku wręcza studentom i maturzystom. Każda książeczka to pakiet gratisów
i rabatów do wykorzystania u naszych partnerów. Umowę podpisali Pani Justyna
Augustyn, ze strony agencji oraz Przewodniczący Prezydium Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego Sebastian Krauz.
Dzień Otwarty Uczelni - 9 sierpnia pod rzeszowskim Ratuszem odbył się, połączony
z Dniem Otwartym – piknik dla kandydatów, studentów, ich rodzin i mieszkańców.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Konrada Fijołka, MBA. Oprócz wspaniałej zabawy postawiliśmy także na aspekt
edukacyjny pikniku. Zarówno dzieci, jak i rodzice nauczyli się, jak zadbać
o bezpieczeństwo najmłodszych – w przestrzeni publicznej, nad wodą, w lesie oraz jak
zadbać o swoje zdrowie, co jest szczególnie ważne w okresie wakacyjnym. Cała
impreza powiązana jest ściśle z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Na naszym
stoisku przedstawiliśmy ofertę studiów na rok akademicki 2021/2022. Kandydaci
otrzymali wiedzę na temat zasad rekrutacji, przebiegu studiów, perspektyw pracy
po wybranych kierunkach. Zainteresowani rozmawiali z Panią Dorotą Dominik
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, zapoznać się
z tajnikami pracy psychologa w specjalnie przygotowanym „Kąciku z Psychologiem”.
Szkolenie w ramach programu ,,Strefa Komfortu” – 20 sierpnia wzięliśmy udział
w zorganizowanym przez PSRP szkoleniu które dotyczyło wsparcia psychologicznego
studentów w czasie pandemii.
Dystrybucja ,,Studenckiego Starteru” - 7 października w biurze Samorządu,
rozdawaliśmy ,,Studenckie Startery”, podczas dni otwartych drzwi Samorządu
[Rzeszów, ulica Miłocińska 46/a, pokój numer 8]. ,,Studencki Starter” to podręczna
książeczka formatu A6, w której znajdziecie kupony rabatowe, informacje i reklamy
skierowane do Was. Po raz pierwsze ukazał się w 2007 r. początkowo w nakładzie 10
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tys. egzemplarzy tylko w Toruniu i Bydgoszczy. W tej chwili obejmuje swoim
zasięgiem 20 największych polskich miast, do tej pory wydał prawie 5 milionów
różnego rodzaju książeczek. Najważniejszymi projektami agencji są Studencki Starter
i Starter Maturzysty, czyli książeczki rabatowe, które dwa razy w roku wręcza
studentom i maturzystom. Każda książeczka to pakiet gratisów i rabatów
do wykorzystania u naszych partnerów.
Inauguracja roku akademickiego wilii w Rzeszowie oraz Warszawie – URSS CH
zaangażowała się w przygotowanie oraz przeprowadzenie inauguracji poprzez
przygotowanie sali, sprawdzanie listy gości, obsługa Sztandaru, przemówienia, pomoc
studentom I roku oraz odprowadzanie zaproszonych gości na przewidziane dla nich
miejsca.
103 rocznica Odzyskania Niepodległości - Władze filii oraz Rada Uczelniana
Collegium Humanum wzięli udział w obchodach zorganizowanych z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Był to nasz wyraz szacunku w stosunku do każdego, kto walczył o to
żebyśmy dziś żyli w wolnym kraju.
Drugi numer Magazynu Uczelnianego – w numerze można było przeczytać
aktualności z życia naszej uczelni, dowiedzieć się więcej na temat psychoterapii
na odległość czy poznać szczegóły dotyczące nielegalnej terapii MDMA.
Zbiórka świąteczna na TOZ – URSS-|CH zorganizowała zbiórkę dla TOZ w którym
mieszka wiele piesków i kilka kotków, wiele z nich czeka na adopcję, jest też kilku
stałych rezydentów. Wataha lubi pojeść i ma wiele innych, podstawowych potrzeb.
Domy tymczasowe są z myślą o tych zwierzętach, które w znaczący sposób potrzebują
opieki, bliskości i domowych warunków. Przeważnie chore, starsze, po urazach lub te,
które psychicznie nie wytrzymują pobytu w schroniskach i doskwierającej tam
samotności.
Mikołajkowa akcja charytatywna dla Podkarpackiego Hospicjum oraz zbiórka
nakrętek – URSS-CH przeprowadziła zbiórkę dla Podkarpackiego Hospicjum z
okazji Mikołajek. Podczas akcji zbieraliśmy środki finansowe, środki czystości,
nakrętki oraz artykuły AGD dla podopiecznych fundacji.
Mikołaj na uczelni – 07.12 URSS-CH zorganizowała mikołajki dla studentów
podczas której rozdawała prezenty oraz gadżety studentom.
Wieczór filmowy Collegium Humanum – 08.12 URSS CH zorganizowała II wieczór
filmowy dla studentów w Rzeszowie podczas którego zorganizowano projekcję
filmów Zodiak oraz Piękny umysł.
Konkurs Mikołajkowy – razem z działem marketingu oraz władzami uczelni
przeprowadziliśmy konkurs dla studentów CH.
Mikołajkowa akcja charytatywna dla Podkarpackiego Hospicjum 14 grudnia br. w filii Collegium Humanum w Rzeszowie przy Hotelu Hotel Hilton
Garden Inn w Rzeszowie przy ul. al. Wacława Kopisto 1 odbyło się spotkanie
wigilijne dla Studentów, Wykładowców oraz Kadry uczelni. W uroczystości wziął
również udział Rektor uczelni – prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M,
MPH, Dr h.c. Wigilia dla Studentów rozpoczęła się od wystąpienia i złożenia życzeń
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przez JM prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA oraz Przewodniczącego Samorządu
Studenckiego – Sebastiana Krauz.
Nowa Rada Samorządu Studenckiego filii Poznań – 08.01 URSS-CH w Rzeszowie
przeprowadziła wybory nowej Rady Samorządu filii Poznań.
Publikacja kolejnego numeru Magazynu ,,Discipulus” - 26 stycznia 2022r. został
opublikowany 3 numer Magazynu ,,Dicipulus" który jest prowadzony przez
Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Collegium Humanum. W trzecim numerze
magazynu ukażą się artykuły studentów z Warszawy. Redakcja z filii w Rzeszowie
połączyła siły ze studentami ze stolicy. Redaktorem Naczelnym reprezentującym
studentów z Warszawy została Magdalena Antoniak. Razem stawiamy na rozwój
Magazynu, liczymy na owocną współpracę na rzecz rozwoju studenckiej działalności
Collegium Humanum.
Szkolenie dla Rady filii Poznań oraz Wrocław - W styczniu oraz lutym 2022
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Rzeszowie
przeprowadziła cykl szkoleń dla Samorządów filii Poznań oraz Wrocław. Podczas
szkoleń: przedstawiono zamysł działania Samorządu, zaprezentowano przykładowe
akcje które mogą być prowadzone przez Samorząd w danej filii, przeprowadzono
szkolenie z prowadzenia dokumentacji.
Akcja Charytatywna dla Stasia Torchały - W lutym 2022r. URSS CH
przeprowadziła Akcję Charytatywną dla Stasia Torchały. Akcja toczona była
dwutorowo poprzez: Dokonanie dobrowolnej wpłaty na stronie internetowej:
https://sercadlamaluszka.pl; dołączenie do grupy Facebookowej gdzie można
licytować i wystawiać „fanty”.
III konferencja Forum Uczelni Niepublicznych - 26 lutego członkowie Samorządu
Studenckiego wzięli udział w III Konferencji Online Forum Uczelni Niepublicznych –
Savoir Vivre w pracy samorządu. Na uczelniach spotykają się osoby z bardzo różnym
kapitałem kulturowym, przyzwyczajeniami i różnym zachowaniem, różną hierarchią
wartości a także zupełnie różnymi punktami widzenia świata. Różnorodność domaga
się szacunku i to jest przede wszystkim obszar, który reguluje savoir vivre. W ramach
Konferencji odbyły się: Wykład dot. savoir-vivre akademickiego. Ćwiczenia
praktyczne dot. savoir-vivre akademickiego. Spotkanie z dr Ireną Kamińską Radomską, wykładowcą i trenerką; założycielką firmy szkoleniowej The Protocol
School of Poland. Znaną szerszej publiczności dzięki programowi telewizyjnemu
Projekt Lady jako Mentorka Irena.
Studenci CH dla Ukrainy - w lutym oraz marcu URSS przeprowadziła akcje
charytatywne, mające na celu wsparcie osób, uciekających z Ukrainy wobec agresji
rosyjskiej. W listach przesłanych do Rzeszowa z miast partnerskich na Ukrainie,
Ukraińcy apelowali m.in o materace, śpiwory, koce, środki higieny osobistej, baterie,
latarki, świece, środki medyczne i opatrunkowe. Przedmioty te zbieraliśmy w
siedzibie naszej Uczelni (ul. Miłocinska 46A), od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00 - 17.00 oraz w weekendy w godzinach Zbieraliśmy między innymi: folie
termiczne, śpiwory, karimaty (pokryte folią), płaszcze przeciwdeszczowe, środki
higieniczne: pasty do zębów, szczoteczki do zębów, żele do mycia ciała, szampony,
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podpaski, pieluchy (również dla dorosłych). Dodatkowo prowadzona była zbiórka
pieniężna we współpracy z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej.
Współpraca z ośrodkiem wsparcia dla uchodźców z Ukrainy - URSS CH
nawiązała współpracę z ośrodkiem wsparcia dla uchodźców z Ukrainy na ul.
Zwięczyckiej 24. Ośrodek posiada kilkanaście pokoi, które mogą łącznie pomieścić do
60 osób. Pomagamy zorganizować transport, tłumacza, pomoc medyczną,
psychologiczną. Samorząd zakupił m.in.: Żywność, tzw. suchy prowiant, np. ryż,
kasza, makaron, konserwy, dania gotowe, cukier, kawa, herbata, batony energetyczne,
płatki śniadaniowe, suszone owoce.
Akcja charytatywna dla Magdy Momot - W marcu 2022r. URSS CH
przeprowadziła akcję charytatywną dla Magdaleny Momot, studentki Collegium
Humanum. Magda cierpi na bardzo rzadką chorobę wywołaną silnymi antybiotykami.
FQAD
(Fluoroquinolone-Associated
Disability)
to
zespół
postępującej
niepełnosprawności spowodowany toksycznymi skutkami ubocznymi po leczeniu
fluorochinolonami. Chemioterapeutyk na bazie fluorochinolonów sieje straszne
spustoszenie w organizmie. Artykuł o Magdzie pojawił się również w Magazynie
Discipulus.
Zbiórka pieniężna dla podopiecznych Tymczasowego Domu Uchodźców w
Rzeszowie - 21 marca 2022r. Samorząd Studencki Collegium Humanum
przeprowadził zbiórkę pieniężną dla podopiecznych Tymczasowego Domu
Uchodźców w Rzeszowie. Jest to ośrodek który udostępnia kilkanaście pokoi, które
mogą łącznie pomieścić do 60 osób. Pomaga zorganizować transport, tłumacza,
pomoc medyczną, psychologiczną.
Nawiązanie współpracy z Mladiinfo Poland - 22 marca 2022r. Samorząd Studencki
collegium Humanum podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją Mladiinfo
Poland czy projekcie „Sharing is caring.”. Fundacja tworzy niekomercyjny film
dokumentalny o polskim społeczeństwie obywatelskim w czasach wojny na Ukrainie.
Film powstanie z krótkich reportaży wideo przesyłanych przez młodych
reporterów z całej Polski. Młodzież będzie odwiedzała miejsca, w których
udzielana jest pomoc dla uchodźców i za pośrednictwem swoich
smartfonówrejestrowała obrazy: dworce, domy kultury, stołówki, uczelnie wyższe i
wiele innych.
Publikacja 4 numeru Magazynu Discipulus - 1 kwietnia 2022r. opublikowany
został 4 numer Magazynu Discipulus, nad którym piecze sprawuje Samorząd
Studencki. @ nowym numerze Redakcja przeprowadziła kilka zmian stylistycznych.
Zaliczają się do nich nowe treści, ale również zmiany graficzne całego Magazynu.
Wprowadziliśmy nowe sekcje, zmodyfikowaliśmy stare. W numerze można było:
przeczytać o akcjach charytatywnych prowadzonych przez Samorząd Studencki,
dowiedzieć się co dzieje się na Uczelni i jakie inicjatywy są podejmowane, poznać, na
czym polegają Gaslighting, Efekt Lucyfera czy Metaverse.
Rzeszów przyjazny osobom z niepełnosprawnościami - Razem z naszym partnerem
Fundacją Aprobata zorganizowaliśmy akcję ,,Rzeszów przyjazny osobom z
niepełnosprawnością’’ w dniu 5 maja 2022, w godz. 9.00- 13.30. 5 maja
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obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.W ramach obchodów
zorganizowaliśmy Debatę wraz z Marszem ulicami miasta Rzeszowa w którym będzie
uczestniczył Pan Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa.
Szkolenie dla Redakcji Magazynu Discipulus - 0.04.2022 r. Uczelniana Rada
Samorządu Studenckiego Collegium Humanum zorganizowała szkolenie dla Redakcji
Magazynu Discipulus. Uczestnicy warsztatów nabyli praktyczną wiedzę i
umiejętności z zakresu działalności czasopism naukowych. Prezentowane materiały
oparte były na praktycznym doświadczeniu prowadzących z działalności w roli
redaktorów międzynarodowych czasopismach naukowych. Szkolenie odbędzie się w
zakresie, począwszy o procesu zakładania nowego czasopisma naukowego, poprzez
sposób efektywnego prowadzenia czasopisma, a skończywszy na zagadnieniach
promocji i rozwoju czasopisma. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie
zastosować natychmiast w pracy redakcyjnej. Przedstawione zagadnienia pozwolą
uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji
z wykonywanych obowiązków.
Współpraca z Wyciskarką Potencjału - 18 kwietnia 2022r. podjęliśmy współpracę z
Wyciskarką potencjału. Jest to największe w Polsce źródło wiedzy o stypendiach,
wymianach zagranicznych i innych możliwościach rozwoju dla ambitnych młodych
osób. Swoją misję realizuje przez media społecznościowe, sieć ambasadorów oraz
platformę internetową, będącą największą bazą programów w naszym kraju.
Ambasadorem na naszej uczelni został Tomasz Sitek.
Akcja Absolwent w drodze do kariery- Razem z Fundacją Heros włączyliśmy się do
akcji pt. ,,Absolwent w drodze do kariery!” Projekt skierowany był do studentów
ostatniego roku lub absolwentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Akcja z Fundacją Heros - Razem z Fundacja Heros poszukiwaliśmy osób chcących
wziąć udział w projekcie skierowanym do studentów ostatniego roku lub absolwentów
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Przewodniczący Samorządu w Komisji ds pomocy Ukrainie przy FUN Przewodniczący Ogólnopolskiego Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu
Studenckiego Collegium Humanum, Sebastian Krauz został wybrały członkiem
Komisji ds. Pomocy Ukrainie przy Forum Uczelni Niepublicznych. Forum Uczelni
Niepublicznych utworzyło specjalną Komisję ds. pomocy studentom pochodzącym z
Ukrainy. Jej celem jest rozpoznanie potrzeb oraz pomoc dla studentów i studentek,
przedstawicieli środowiska akademickiego, a także skoordynowanie działań
pomocowych na uczelniach niepublicznych w Polsce.
Wybory uzupełniające do Samorządu w Warszawie - W maju 2022 r. URSS CH
przeprowadziła wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego w Warszawie.
Szukaliśmy osób chętnych udzielać się i działać w sekcjach: Organizacyjnej planowanie otrzęsin, eventów oraz happeningów. Marketing i PR - prowadzenie social
mediów samorządu CH w Warszawie, wymyślanie form promocyjnych CH (np.
koszulki, drzwi otwarte, akcje charytatywne), poszukiwanie zniżek oraz promocji dla
studentów CH. Prawnej - szerzenie wiedzy studentów (i starostów) o ich obowiązkach
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i prawach, obrona studentów, których prawa nie są przestrzegane Starostów - grupa
koordynująca i usprawniająca pracę starostów, wsparcie dla starostów, wspólna
wymiana zdań, wzajemna pomoc, dział odpowiedzialny za wiedzę starostów, co
należy do ich obowiązków i zadań na stanowisku starosty
Spotkanie Samorządów Studenckich z Prezydentem Miasta - 19 maja 2022 roku,
w związku z podpisaniem przez Pana Konrada Fijołka Prezydenta Miasta Rzeszowa
oraz rektorów rzeszowskich uczelni listu intencyjnego o wzajemnej promocji i
współpracy, przedstawiciele samorządów studenckich spotkali się z Panią Prezydent
Krystyną Stachowską. Celem wizyty w Ratuszu było omówienie możliwości rozwoju
dalszej współpracy Prezydenta Miasta Rzeszowa z przedstawicielami środowiska
akademickiego, wyznaczenie nowych pól współpracy miasta ze studentami
rzeszowskich uczelni oraz omówienie kwestii powołania Rady Studenckiej Miasta
Rzeszowa, która będzie doradzać w obszarze zagadnień związanych ze środowiskiem
akademickim.
III Edycja Wieczoru Filmowego oraz Dnia Planszówek - 21 maja 2022 r. w
rzeszowskiej filii Collegium Humanum odbyła się III Edycja Wieczoru Filmowego
oraz Dnia Planszówek dla studentów Uczelni. Wydarzenie odbyło się 21 maja, start
11.00 w auli Collegium Humanum na ul. Miłocińskiej 46/A.
Graduacja studentów Rzeszów 2022 - 24 maja br. URSS CH wzięła udział w
Graduacji studentów Collegium Humanum filii w Rzeszowie, oraz wsparła władze
Uczelni w organizacji całej uroczystości. URSS-CH odpowiadała za przygotowani sal,
przeprowadzenie transmisji online, sztandar oraz rozsadzenie absolwentów.
Uroczystość uświetnił Chór Politechniki Rzeszowskiej.
Kiermasz książek - W dniach 26-27.05 oraz 30-31.05 URSS CH w Rzeszowie
zorganizowała kiermasz książek dla podopiecznych Domu Dziecka w Strzyżowie. W
ramach akcji URSS CH najpierw prowadziła zbiórkę książek wśród studentów a
następnie zorganizowała kiermasz. Całkowity zysk z akcji w wysokości 180 zł. Został
przekazany na zakup środków najbardziej potrzebnych dla domu dziecka.
Zbiórka dla podopiecznych Domów Dziecka - W dniach 14-14 czerwca br. wraz z
Kołem Wolontarium prowadziliśmy zbiórkę artykułów plastycznych dla
podopiecznych Domu Dziecka w Strzyżowie. Naszym celem było zainspirowanie
młodych mieszkańców domu dziecka do kreatywnego i twórczego spędzania wolnego
czasu. Wykonywaliśmy z dziećmi kukiełki, oraz inne prace plastyczne.
Dzień otwarty Collegium Humanum w Rzeszowie – 31 maja w Collegium
Humanum w Rzeszowie odbył się dzień otwarty Collegium Humanum zorganizowany
przez Władze, pracowników Uczelni, wykładowców oraz Samorząd Studencki.

Podpisał:
Przewodniczący Ogólnopolskiego Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Collegium Humanum oraz Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorzadu Studenckiego w
Rzeszowie –Sebastian Krauz
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