
 

                  

 

 

POSTULATY STUDENCKIE NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

Udział Studentów w życiu Uniwersytetu 

1. Współpraca Samorządu Studentów UAM oraz władz Uniwersytetu oparta o partnerskie 

relacje oraz otwarty dialog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Udział przedstawicieli studentów w ciałach kolegialnych Uniwersytetu w tym: 

a. zapewnienie udziału Przewodniczącego Samorządu Studentów UAM w ścisłym 

Kolegium Rektorskim oraz Kolegium Rektorsko-Dziekańskim; 

b. udział przedstawicieli studentów w radach jednostek ogólnouczelnianych; 

c. udział przedstawiciela studentów w pracach komisji i zespołów rektorskich 

właściwych do spraw studenckich i kształcenia, współpracy międzynarodowej, 

przeciwdziałania dyskryminacji, strategii rozwoju oraz zarządzania uczelnią. 

3. Cykliczne spotkania z prorektorem ds. studenckich i kształcenia, prodziekanami 

ds. studenckich i przedstawicielami samorządów. 

4. Udział studentów w pracach komisji konkursowych w ramach projektu Inicjatywa 

Doskonałości Uczelnia Badawcza. 

Wsparcie Studentów 

5. Rozwój Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego poprzez: zwiększenie liczby 

specjalistów, świadczenie pomocy w języku angielskim, stworzenie telefonu zaufania oraz 

organizację pracy poradni, w tym umożliwienie zapisów telefonicznych 

lub elektronicznych. 

6. Wsparcie dalszego rozwoju Biura Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie 

finansowania i promocji w celu dalszej ewaluacji i dostosowania do potrzeb studentów, 

w szczególności na wydziałach. 

7. Stworzenie ogólnodostępnej i przyjaznej pracy przestrzeni dla studentów UAM, gdzie 

mogliby wspólnie pracować nad projektami i odrabiać zadania, udzielać sobie wzajemnie 

korepetycji. Miejsce to służyłoby również Kołom Naukowym, które nie zawsze mają 

możliwość spotykania się na swoich wydziałach. Proponowanym przez nas miejscem jest 

Collegium Martineum.  

8. Zwiększenie atrakcyjności oferty i działalności Biura Karier poprzez szerszą ofertę szkoleń 

podnoszących kompetencje z różnych dziedzin (w tym kompetencje miękkie) oraz 

przeniesienie siedziby w bardziej dostępne miejsce. Stworzenie przez Biuro Karier strefy 

współpracy z partnerami. 



 

                  

 

 

9. Dążenie do zawierania umów partnerskich oraz współpracy z przedsiębiorstwami 

i instytucjami w celu ułatwienia startu studentów na rynku pracy, odbywania staży 

i praktyk. 

10. Rozszerzenie subskrypcji pakietu Office 365 Pro Plus dla studentów. 

11. Przebudowa systemu promocji i informowania studentów o możliwościach naukowo-

badawczych, w tym zapewnienie potrzebnych szkoleń i wsparcia merytorycznego podczas 

wnioskowania o granty naukowe (np. Diamentowy grant, granty uczelniane w ramach ID-

UB, etc.). 

12. Wprowadzenie systemu użyczania sprzętu komputerowego (laptopy, mikrofony, kamery) 

studentom i pracownikom na podstawie umowy na czas określony. 

Dydaktyka 

13. Utworzenie ogólnouniwersyteckiej platformy umożliwiającej łatwy dostęp oraz przyjazny 

sposób przekazywania studentom sylabusów, materiałów do zajęć, udostępniania 

prezentacji czy wykładów online. Platforma poza usprawnieniem przekazywania 

materiałów na linii studenci-wykładowcy mogłaby również pełnić funkcję promocyjną 

badań naukowych. 

14. Przeprowadzenie ewaluacji nauczania zdalnego, realizowanego w semestrze letnim 

2019/2020, z udziałem nauczycieli akademickich oraz studentów. Dodatkowo późniejsze 

utworzenie centrum wsparcia nauczania zdalnego, które składałoby się ze specjalistów 

w dziedzinie nauczania zdalnego. Promowałoby ono hybrydowe (tradycyjno-zdalne) 

nauczanie i dawało wykładowcom możliwości tworzenia materiałów. W ramach swoich 

zadań centrum przygotowałoby pakiet dobrych praktyk przeprowadzania zajęć zdalnych, 

w postaci określenia prawidłowych metod  np. prowadzenia wykładów czy odbywania 

egzaminów, w celu ujednolicenia  działań kadry dydaktycznej. Ponadto centrum 

organizowałoby obowiązkowe szkolenia dla pracowników z przeprowadzania nauczania 

zdalnego i korzystania z aplikacji MS Teams czy Moodle. 

15. Wprowadzenie możliwości bezpłatnego przystąpienia studenta do egzaminu 

certyfikującego znajomość języka obcego w formie certyfikatu honorowanego 

w przestrzeni międzynarodowej, np. CAE, DELF, Goethe bądź pokrewne, lub uzyskanie 

dofinansowania w tym celu. 

16. Decentralizacja kształcenia językowego poprzez dobór podręczników i dostosowanie 

lektoratów do potrzeb studentów danego wydziału, w tym położenie nacisku na kształcenie 

w zakresie terminologii dopasowanej do specjalności odpowiednich kierunków.  



 

                  

 

 

17. Wyrównywanie szans i równy dostęp do bezpłatnych studiów w językach obcych 

dla Polaków oraz obcokrajowców.  

Internacjonalizacja 

18. Wprowadzenie przynajmniej dwujęzycznej obsługi administracyjnej studentów. 

19. Wprowadzenie „okienek mobilności” na wybranych kierunkach studiów poprzez dodanie 

do programów studiów tzw. semestru lub roku mobilnego. Tutaj polem do działania może 

być Erasmus+, EPICUR, MOST oraz inne formy mobilnościowe istniejące 

na Uniwersytecie. 

20. Wprowadzenie obowiązku publikacji najważniejszych dokumentów oraz komunikatów 

UAM w języku polskim oraz angielskim (strony internetowe i profile społecznościowe).  

21. Stworzenie w ramach Biura Wsparcia Współpracy Międzynarodowej i przy wsparciu 

studentów tzw. Welcome Point. Pozwoliłby on na połączenie obsługi administracyjnej 

obcokrajowców na najwyższym poziomie z naturalnym kontaktem rówieśników 

[studentów], którzy wsparliby program mentoringowy. 

22. Zwiększenie liczby międzynarodowych projektów naukowo-badawczych w ramach 

programów ID-UB, EPICUR i innych umów bilateralnych, które będą angażować 

studentów i umożliwiać im większe zaangażowanie. 

Sprawy socjalne 

23. Utworzenie podzespołów w Sekcji Spraw Studenckich, które odpowiadałyby za wsparcie 

studentów w obszarach: pomocy materialnej, kół naukowych, organizacji studenckich oraz 

obsługi prawnej. 

24. Utworzenie centralnego zespołu ds. zapomóg w ramach Uczelnianej Komisji 

Stypendialnej. 

25. Wprowadzenie terminarza systematyzującego proces składania wniosków stypendialnych 

przez studentów oraz wydłużenie pracy Biur Obsługi Studenta w okresie dostarczania 

potrzebnej dokumentacji. 

26. Transparentne procedury przyznawania miejsc w domach studenckich oraz zwiększenie 

liczby naborów. Ponadto kwaterowanie pracowników wyłącznie w jednym, wyznaczonym 

akademiku. 

27. Utworzenie stypendium dla społeczników jako stypendium dodatkowego bądź nagrody. 

Miałoby ono na celu promowanie aktywności społecznej i organizacyjnej na rzecz 

społeczności lokalnej oraz akademickiej, w tym działalności w komisjach stypendialnych.  



 

                  

 

 

28. Stworzenie dodatkowego programu stypendialnego dla wybitnych sportowców obok 

uznawania ich osiągnięć w Stypendium Rektora. Następnie weryfikacja przyznawanych 

punktów za osiągnięcia sportowe, w celu zrównania ich z sukcesami naukowymi 

i artystycznymi. Pozwoliłoby to wyrównać punktacje za osiągnięcia, niwelując przy tym 

zbyt duże różnice punktowe. 

Infrastruktura 

29. Przeprowadzenie remontu części wspólnych (zwłaszcza kuchni) w domach studenckich 

oraz wymagających remontu części mieszkalnych. 

30. Zapewnianie biur oraz niezbędnego sprzętu komputerowego dla wszystkich wydziałowych 

Rad Samorządu Studentów, które jeszcze tego nie otrzymały. 

31. Udostępnienie nowej przestrzeni dla biura Samorządu Studentów UAM, które umożliwi 

jego sprawną pracę i dalszy rozwój. 

32. Przeprowadzenie remontu i modernizacji sprzętu sal do aerobiku oraz obiektów 

przy ul. Młyńskiej wraz z wprowadzeniem czytelnych oznaczeń obiektu.  

Zmiany organizacyjne 

33. Umocowanie przy osobie Ombudsmana funkcji Rzecznika Praw Studenta celem 

zapewnienia możliwość rzeczywistej reakcji na sytuacje patologiczne w społeczności 

akademickiej, jak również kampania promująca i informująca o ich działalności 

we wspólnocie Uniwersytetu (zarówno wśród studentów, jak i pracowników). 

34. Utworzenie Rady Kół Naukowych i Organizacji Studenckich przy prorektorze 

ds. studenckich, w której skład wchodziliby ich przedstawiciele. W jej ramach prowadzona 

byłaby ewidencja kół. 

35. Zapewnienie minimalnej kwoty w wysokości 1% subwencji budżetowej przeznaczonej 

na sprawy studenckie (w tym koła naukowe, samorząd studencki, organizacje studenckie). 

36. Udzielenie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Samorządu Studentów UAM 

do rozdziału środków finansowych do kwoty 4 000 złotych. 

37. Utworzenie zespołu ds. finansowych, w którym zasiadaliby przedstawiciele Samorządu 

Studentów i grona rektorskiego. Powstanie zespołu umożliwiłoby Samorządowi 

rzeczywisty udział w podziale środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet 

na sprawy studenckie, przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym i administracyjnym 

ze strony władz Uniwersytetu (zgodnie z Art. 110 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce). 



 

                  

 

 

38. Wpisanie szkoleń z Praw i Obowiązków Studenta do programów studiów na wszystkich 

kierunkach studiów prowadzonych w Uniwersytecie jako przedmiot wymagany 

do zaliczenia semestru, jednak bez przypisanych mu punktów ECTS, oraz zapewnienie 

prowadzącym szkolenia wsparcia administracyjno-technicznego ze strony Uniwersytetu. 

39. Zapewnienie wsparcia dedykowanego radcy prawnego na potrzeby realizacji działalności 

Samorządu Studentów UAM i innych organizacji studenckich.  

40. Zmniejszenie wysokości opłat rekrutacyjnych poprzez wprowadzenie jednej kwoty 

za rejestrację na trzy kierunki i dopłaty za każdy kolejny w celu wyrównania szans 

kandydatów, mając na uwadze trudniejszą sytuację materialną części z nich. 


