Kraków, dnia 9 czerwca 2016 roku

Jakub Truty
Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy
Parlamentu Studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2016 Uczelnianego Studenckiego
Komisarza Wyborczego z dnia 2.06.2016 r. zgłaszam swoją kandydaturę na Przewodniczącą
Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Równocześnie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.

Monika Dziarkowska

AKTUALNIE I UPRZEDNIO PEŁNIONE FUNKCJE W PARLAMENCIE STUDENCKIM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE:

 Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy
 Sekretarz PSUEK
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PSUEK
 Członek Komisji Dydaktycznej PSUEK
 Sekretarz Studenckiej Rady Wydziału Finansów
 Członek Rady Wydziału Finansów
 Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
 Członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. kierunku „Finanse i
rachunkowość”
 Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 Członek grupy projektowej „ŚwieŻAKa” 2016

UMOTYWOWANIE KANDYDATURY

Kończąca się kadencja członka Studenckiej Rady Wydziału Finansów i pozytywne
doświadczenia z półtorarocznej działalności w strukturach Parlamentu Studenckiego
sprawiły, że nie miałam żadnych wątpliwości decydując się na ponowne, już na drugą
kadencję, kandydowanie w wyborach do Studenckich Rady Wydziału. Rozpoczynająca się
od września druga kadencja członka Studenckiej Rady Wydziału Finansów niesie dla mnie ze
sobą przede wszystkim szansę na dalszy rozwój i możliwość kontynuowania działalności
samorządowej, rozpoczętej w trakcie pierwszej kadencji.
Ogromne znaczenie samorządowej działalności członków Parlamentu Studenckiego
uświadomiły mi również tegoroczne wybory rektorskie i dziekańskie – znam postulaty
przedstawione przez studentów przyszłym Władzom Uniwersytetu i będę konsekwentnie
dążyć do ich realizacji.
Wierzę, że jestem osobą odpowiedzialną i godną zaufania, co udowodniła decyzja
członków Studenckiej Rady Wydziału Finansów o powołaniu mnie na Przewodniczącą SRW
Finansów na kadencję 2016/2017. Swoje dotychczasowe obowiązki wynikające z pełnionych
funkcji wykonywałam sprawnie i sumiennie.
Jestem pewna, że Parlament Studencki jako organ Samorządu Studenckiego UEK
charakteryzuje się ogromnym potencjałem dalszego rozwoju, zarówno w kierunku
samorządowym, jak i projektowym – wspólnie z proponowanym przeze mnie składem
Zarządu chciałabym ten potencjał wykorzystać.
W pełnieniu swoich obowiązków chciałabym kierować się wypracowanymi w
poprzednich kadencjach Wartościami PSUEK, a wszelkie swoje działania konfrontować z
zapisami Wizji oraz Misji PSUEK.

PROGRAM WYBORCZY

STRUKTURA SAMORZĄDU:

Opierając się na doświadczeniu Zarządu poprzednich kadencji proponuję powołanie
Zarządu składającego się z Przewodniczącego Parlamentu oraz 5 członków, posiadających
ściśle określone kompetencje:
 Przewodniczący Parlamentu Studenckiego, który czuwa nad działaniami Rzecznika
Praw Studenta i Pełnomocnika ds. organizacji;
 Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, kierujący pracami Komisji
Dydaktycznej oraz współpracujący i mający stały kontakt z Przewodniczącymi
Studenckich Rad Wydziału;
 Członek Zarządu ds. Socjalnych, kierujący pracami Komisji Socjalnej oraz czuwający
nad działaniami Komisji Prawnej;
 Członek Zarządu ds. Finansów, kierujący pracami Komisji Finansowej, czuwający nad
działaniami Dyrektora Biura oraz pełniący funkcję Sekretarza Zarządu PSUEK;
 Członek Zarządu ds. Projektów, kierujący pracami Komisji Projektowej oraz
czuwający na działaniami Komisji ds. HR;
 Członek Zarządu ds. Promocji, kierujący pracami Komisji ds. Promocji oraz
czuwający nad działaniami Komisji ds. Sponsoringu.
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TRANSPARENTNOŚĆ

Półtoraroczne doświadczenie w działalności samorządowej upewniło mnie w
przekonaniu, że jedną z kluczowym kwestii jest nadawanie swoim działaniom cechy
transparentności – pozwala to przede wszystkim na uniknięcie konfliktów na polu
komunikacji pomiędzy członkami Parlamentu Studenckiego i Zarządem.
W celu realizacji tego postulatu chciałabym powrócić do obowiązku publikowania
protokołów oraz zamieszczania terminarza posiedzeń Parlamentu Studenckiego na stronie
internetowej PSUEK. Dodatkowo zamierzam zadbać o rzetelne sprawozdawanie się
Zarządu z jego prac poprzez udostępnianie sprawozdań z posiedzeń (w tym celu funkcję
Sekretarza Zarządu przejmie Członek Zarządu ds. Finansów) – preferuję działanie oparte na
dialogu i widzę konieczność podpierania swoich decyzji konkretnymi argumentami.
Uważam, że pozwoli to na wyeliminowanie nieporozumień wynikających z braku rzetelnej
informacji zwrotnej ze strony Zarządu.

UTRZYMANIE DOBRYCH RELACJI Z WŁADZAMI UCZELNI

Moim drugim postulatem jest wykorzystanie szansy zapewnionej przez ustępującą
Przewodniczącą i Zarząd, którą jest możliwość zasiadania Przewodniczącego Parlamentu
Studenckiego w Kolegium Rektorskim.
W zakresie tego postulatu chciałabym dążyć do kontynuowania działań ustępującej
Przewodniczącej i Zarządu, które w szczególny sposób przyczyniły się do stworzenia
partnerskich warunków współpracy pomiędzy Parlamentem Studenckim a Władzami
Uczelni.
Partnerskie relacje z Władzami Uczelni wydają się być niezbędnym czynnikiem,
pozwalającym na sprawne koordynowanie prac Parlamentu Studenckiego, włączając w to
dbałość o jakość kształcenia, zabieganie o przestrzeganie praw studentów oraz organizację
projektów Parlamentu Studenckiego.

WPROWADZENIE ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Dwukrotne pełnienie funkcji Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego,
ściśle związane z pracą z aktem prawnym, jakim jest „Ordynacja wyborcza Samorządu
Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, pozwoliło na zauważenie kilku
wymagających korekty zapisów.
Planowane zmiany nie są rewolucyjne, ale pozwalają na stworzenie aktu prawnego
ułatwiającego proces przeprowadzania wyborów do Studenckich Rad Wydziału.
W celu wprowadzenia modyfikacji liczę na wykorzystanie potencjału Komisji
Prawnej, która ma szansę na dynamiczny rozwój ze względu na pojawienie się w
strukturach Parlamentu Studenckiego studentów nowoutworzonego kierunku „Prawo” na
Wydziale Finansów oraz na wsparcie ze strony członków Parlamentu z większym
doświadczeniem samorządowym.

DĄŻENIE DO POPRAWIENIA FREKWENCJI W WYBORACH DO STUDENCKICH RAD
WYDZIAŁU

Zgodnie z wypracowaną w poprzednich kadencjach Wizją PSUEK na przestrzeni
kilku kolejnych lat powinniśmy dążyć do doprowadzenia do frekwencji wyborczej
wynoszącej 60% studiujących, co jest śmiałym, ale możliwym do zrealizowania założeniem,
wymagającym długofalowych działań i koordynacji prac Komisji ds. HR, Komisji ds.
Promocji oraz Wydziałowych Studenckich Komisji Wyborczych.
Jedną z kluczowych kwestii jest dążenie do poprawienia frekwencji z jednoczesnym
zwiększeniem świadomości wyborczej studentów Uniwersytetu - warto zauważyć, że wraz z
frekwencją wyborczą większego znaczenia nabiera działalność samorządowa Parlamentu
Studenckiego.

