Kraków, 9 grudnia 2013

Uczelniany Studencki Komisarz Wyborczy
Parlamentu Studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wioletta Bolechała

Działając na podstawie Zarządzenia z dnia 5 grudnia 2013 nr 3/2013
Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego chciałam zgłosić swoją
kandydaturę na Przewodniczącą Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Równocześnie zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych
Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu przeprowadzenia wyborów.

Joanna Bereza

W czasie swojej działalności w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie pełniłam następujące funkcje:



Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego,



Członka Senatu,



Członka Senackiej Komisji ds. Finansów,



Członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki,



Członka Odwoławczej Komisji Stypendialnej,



Członka Wydziałowej Komisji Dydaktycznej,



Członka Rady Wydziału Towaroznawstwa,



Rzecznika Praw Studenta,



Przewodniczącej Studenckiej Rady Wydziału Towaroznawstwa,



Podkoordynatora ds. merytoryki (Mosty Ekonomiczne 2013),



Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego,



Członka Komisji Rewizyjnej.

Dodatkowo pełnię funkcje:



Prezesa

Stowarzyszenia

Parlamentu

Studenckiego

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie,


Członka Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów
RP.

Motywacja kandydatury

Ostatni rok przyniósł wiele zmian zarówno dla uczelni, jak i samego
samorządu. Razem z całym Parlamentem ciężko pracowaliśmy nad najważniejszymi
aktami prawnymi na uczelni: Regulaminem Studiów Wyższych, Regulaminem
Funduszu Pomocy Materialnej, zasadami oceny zajęć dydaktycznych, Regulaminem
Nagrody dla Studentów zaangażowanych organizacyjnie.
Ostatni rok pokazał mi, że samorządzie nie ma rzeczy niemożliwych, wspólną
pracą można osiągnąć naprawdę wiele.
Jeśli zostanę wybrana na Przewodniczącą Parlamentu Studenckiego
chciałabym położyć nacisk na rozwój Parlamentu nie tylko, jako organu samorządu
studenckiego, ale przede wszystkim na rozwój jednostek go tworzących. Widzę
niesamowicie wiele możliwości polepszenia obecnej sytuacji poczynając od
rozwiązań w funkcjonowaniu i komunikacji, poprzez podjęcie działań zmierzających
do wzmocnienia naszej pozycji w oczach władz uczelni.
Chciałabym wykorzystać ten rok, aby zadbać, że samorząd, który zostawiam
jest silny nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale przede wszystkim jest silny ze
względu na tworzone w nim relacje międzyludzkie. Grupę ludzi, która widzi jasny cel
swojej działalności – jak najlepsze reprezentowanie studentów.
Ten rok pozwolił wiele zmienić, jednak ciągle potrzebne są pewne inicjatywy,
aby podnieść jakość naszych działań. Rok doświadczenia pozwoli mi uniknąć
błędów, które już popełniłam.
Udało mi się nawiązać bardzo dobre relacje z władzami uczelni, zatem o wiele
łatwiej będzie mi walczyć o jak najlepsze rozwiązania dla studentów.
Uważam, że najważniejsze jest działanie z pasją. Działalność samorządowa
jest dla mnie niezwykle ważna, pozwala mi się nie tylko spełniać, ale również
rozwijać. Mam nadzieję, że moja działalność w ubiegłym roku oraz plany na kolejny
pozwolą poprzeć moją kandydaturę.

PROGRAM WYBORCZY

Program wybroczy został podzielony na 3 główne części:




Działania mające na celu zbudowanie silnej relacji wewnątrz samorządu,
Działania mające na celu poprawę sytuacji studentów na uczelni,
Działania mające na celu polepszenie wizerunku oraz rozwój samorządu na
zewnątrz uczelni.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZBUDOWANIE SILNEJ RELACJI WEWNĄTRZ
SAMORZĄDU

OPRACOWANIE STRATEGII DŁUGO I KRÓTKOTERMINIOWEJ SS
Określenie działań, które powinny być podejmowane w krótkim i długim okresie
czasu wydaje się być kluczowym zadaniem z punktu widzenia rozwoju samorządu.
Wykonaniem miałaby zająć się specjalnie do tego powołana komisja ds. opracowania
strategii.
STRUKTURA SAMORZĄDU
Określenie jasnej i klarownej struktury samorządu jest niezwykle ważne.
Proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie prezydium składającego się
z Przewodniczącego oraz 5 Wiceprzewodniczących. Każdy z wiceprzewodniczących
jest przewodniczącym komisji, która pomaga w realizacji jego działań:






Wiceprzewodniczący ds. Dydaktyki i Jakości kształcenia kieruje pracami
Komisji Dydaktycznej
Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych kieruje pracami Komisji Socjalnej
Wiceprzewodniczący ds. Projektów kieruje pracami Komisji ds. Projektów
Wiceprzewodniczący ds. Finansów kieruje pracami Komisji ds. Finansów
Wiceprzewodniczący ds. HR kieruje pracami Komisji ds. HR

Dodatkowo każdy z wiceprzewodniczących będzie odpowiadał za nadzorowanie
pracy jednego z działów/komisji roboczych parlamentu, zgodnie z poniższym
schematem.

PRZEWODNICZĄCY

Wiceprzewodniczący
ds. Dydaktyki i jakości
Kształcenia

Rzecznik Parlamentu

Wiceprzewodniczący
ds. Socjalnych

Komisja Prawna

Wiceprzewodniczący
ds. Finansów

Dyrektor Biura

Wiceprzewodniczący
ds. Projektów

Dział Sponsoringu

Wiceprzewodniczący
ds. HR

Dział Kultury

POPRAWIENIE JAKOŚCI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Włączenie osoby odpowiedzialnej za projekty do prezydium jest pierwszym krokiem,
który ma ułatwić i polepszyć realizację projektów. Ważne jest położenie jeszcze
większego nacisku na kontrolowanie budżetu oraz komunikacje pomiędzy
koordynatorem, a prezydium.

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

JASNO OKREŚLONE ZASADY WSPÓŁPRACY
Każda osoba funkcyjna zostanie od razu poinformowana o obowiązkach i prawach,
a także o sposobach rozliczania z zadań.
POLEPSZENIE RELACJI WEWNĄTRZ SAMORZĄDU
Włączenie HR do prezydium ma za zadanie przyczynić się do polepszenia relacji
wewnątrz Parlamentu Studenckiego. Podstawą jest opracowanie systemu
motywacyjnego, oceny parlamentarzystów oraz podjęcie szeregu zadań
zmierzających do zwiększenia integracji członków Parlamentu.

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ SAMORZĄDU
W zeszłym roku podjęto kroki zmierzające do polepszenia komunikacji wewnątrz
samorządu: rozpoczęto wysyłanie sprawozdań ze spotkań prezydium, przedstawiano
zarządzenia Przewodniczącej oraz uchwały Prezydium na stronie Parlamentu. Kroki,
które należy podjąć, aby ulepszyć komunikację w jeszcze większym stopniu to:




stworzenie FAQ parlamentarzysty, aby ułatwić nowym parlamentarzystom
wdrażanie w struktury samorządu,
opracowanie informatora, dotyczącego kompetencji obowiązujących
w ramach danej funkcji,
utrzymanie wewnętrznego newslettera.

ŁATWY I SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW PSUEK
Dostęp w formie elektronicznej do wzorów pism, najważniejszych dokumentów,
ułatwi pracę oraz przyczyni się do podniesienia jakości prac parlamentarzystów.

ARCHIWIZACJA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW
Tworzone przez nas dokumenty, sprawozdania z projektów czy opis działań komisji
stanowią źródło wiedzy dla przyszłych koordynatorów projektów, szefów działów.
Podjęte działania w poprzednich latach mogą stanowić inspiracje dla późniejszych
osób funkcyjnych, także zebranie wszystkiego w jednym miejscu umożliwi łatwiejsze
odnalezienie dokumentów.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ BYTU STUDENTÓW NA UCZELNI

OPRACOWANIE STATEGII DZIAŁAŃ PR
Zeszły rok pokazał, że niezwykle ważne jest tworzenie spójnego wizerunku
Parlamentu Studenckiego, podejmowane działania były bardzo dobre, jednak jasne
określenie i opracowanie strategii PR pozwoli na podniesienie jakości
podejmowanych działań, lepiej komunikować się ze studentami i polepszyć
postrzeganie samorządu wśród członków społeczności akademickiej.
POLITYKA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW
Należy kontynuować podjętą politykę prowadzenia strony internetowej oraz
fanpage’a. Zwiększyć nacisk na prowadzoną serię postów: warto wiedzieć, czy
wiesz, że. Konieczne jest informowanie studentów o posiedzeniach Parlamentu
Studenckiego.
BUDOWANIE PRZYWIĄZANIA STUDENTÓW DO UCZELNI
Samorząd powinien zająć się wzmacnianiem więzi studentów z uczelnią, będzie to
następnie oddziaływało na frekwencję w czasie wyborów i zainteresowanie
studentów działaniami samorządu studenckiego. Przywiązanie do uczelni można
budować poprzez jasne określenie, jakie korzyści wynikają ze studiowania na UEKu.
Warto skupić się na jeszcze większej promocji Bluz UEK, współorganizowaniu Dnia
Uczelni, który zainteresowałby również studentów, a nie tylko władze uczelni.
RELACJE Z WŁADZAMI
Ten rok był niezwykle ważny, jeśli chodzi o kontakty z władzami uczelni, po
rozpoczęciu kadencji należało wypracować nowe zasady współpracy i skupić się na
tworzeniu jak najlepszego wizerunku Parlamentu Studenckiego. Zawsze byliśmy
partnerem w podejmowanych decyzjach, co pokazało między innymi uchwalanie
Regulaminu Studiów Wyższych, opracowywanie ankiet oceny jakości zajęć
dydaktycznych, utworzenie nagrody dla studentów zaangażowanych organizacyjnie.
Ważne jest podtrzymanie obecnej relacji oraz położenie jeszcze większego nacisku,
że jesteśmy partnerem w podejmowaniu najważniejszych dla życia uczelni decyzji.
POPRAWA ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW
Obecnie ankieta dla absolwentów jest bardzo długa, a jej wypełnianie żmudne,
frekwencja jest niesamowicie niska, należy zmienić formę ankiety, tak, aby
zdobywane przez uczelnie informację miały przełożenie na funkcjonowanie uczelni
i mogły służyć, jako źródło obiektywnej decyzji do polepszenia jakości kształcenia.

PRZYGOTOWANIE RAPORTU STUDENCKIEGO
Należy podjąć działania zmierzające do opracowania Raportu Studenckiego, który
miałby stanowić kompleksową ocenę sytuacji na uczelni oraz zawierać
rekomendacje jak poprawić obecne funkcjonowanie.
REPREZENTOWANIE INTERESÓW MNIEJSZOŚCI
W zeszłym roku pojawiły się głosy, o tym, że należy w samorządzie stworzyć
stanowiska, które miałoby skupić się na interesach szczególnych grup studentów:
osób niepełnosprawnych oraz studentów przyjeżdżających ze wschodu.
Wyznaczenie pełnomocników, którzy mieliby reprezentować interesy tych grup
studentów mogłoby poprawić ich sytuację na naszej Alma Mater.
WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI NAUKOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI
STUDENCKIMI
Podstawą jest utrzymanie dobrych relacji z członkami organizacji oraz kołami
naukowymi, konieczne jest utrzymanie systemu dotacji, oraz w miarę możliwości
zwiększeniu budżetu na dotacje. Podjęta w zeszłym roku współpraca mająca na celu
wykonywanie przez koła naukowe badań należy być kontynuowana. Konieczne jest
również organizowanie częstszych spotkań z członkami organizacji oraz kół
naukowych. Co się tyczy samych dofinansowań, warto przejść na system
elektronicznych wniosków.
STAROŚCI
Starosta to reprezentant swojej grupy. Ważne jest, aby miał kontakt z samorządem,
między innymi w celu przekazywania swojej grupie najważniejszych informacji
dotyczących funkcjonowania uczelnia. Należy ponownie zorganizować szkolenia dla
starostów, stworzyć kartę starosty i przesyłać aktualne informacje o działalności
uczelni.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POLEPSZENIE WIZERUNKU ORAZ ROZWÓJ
SAMORZĄDU NA ZEWNĄTRZ UCZELNI

STWORZENIE KAPITUŁY PRACODAWCÓW NA KAŻDYM WYDZIALE
Rozwiązanie to jest stosowane na wielu uczelniach, często absolwenci zapraszani są
do zasiadania w organach tego typu i opiniują programy kształcenia. Utrzymywanie
kontaktu z praktykami biznesu jest niezwykle ważne szczególnie biorąc pod uwagę
charakter naszej uczelni.
WSPÓŁRACA Z PRAKTYKAMI
Należy kontynuować podjęte działania zmierzające do umocnienia współpracy
uczelni z praktykami biznesu. W tym roku warto byłoby sfinalizować prace
zmierzające do utworzenia specjalności z udziałem praktyków biznesu.

