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Działając na podstawie Zarządzenia z dn. 9.12.2014 r. Uczelnianego Studenckiego 

Komisarza Wyborczego chciałam zgłosić swoją kandydaturę na Przewodniczącą 

Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 Równocześnie, zgodnie z Ustawą z dn. 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. 

 

 

 

Izabela Zuba 

  



 
 
 
 

 

FUNKCJE, KTÓRE DO TEJ PORY PEŁNIŁAM W PARLAMENCIE 

STUDENCKIM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE: 

 Rzecznik Praw Studenta, 

 Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Finansów, 

 członek Senatu, 

 członek Rady Wydziału Finansów, 

 członek grupy projektowej Zmagań Wydziałów 2014. 

  



 
 
 
 

 

UMOTYWOWANIE KANDYDATURY 

Decyzję o kandydowaniu na stanowisko Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego 

motywuję szczególnie chęcią przeprowadzenia zmian w Parlamencie. Zmiany, o których 

mówię, dotyczą w szczególności trybu i terminu odbywania wyborów do Studenckich Rad 

Wydziału oraz wprowadzenia nowego Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. 

Pełnienie przeze mnie funkcji Rzecznika Praw Studenta pozwoliło mi dostrzec wiele 

problemów studentów, z których wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jak również 

problemów członków poszczególnych SRW. Wiele z nich rozwiązałam z pomocą osób, które 

pełnią najważniejsze funkcje w samorządzie. Jako członek Parlamentu miałam okazję 

zaobserwować błędy obecnej Przewodniczącej oraz Prezydium, których moim zdaniem 

można uniknąć w kolejnej kadencji Parlamentu. 

Jednym z głównych problemów, z którymi się spotkałam, jest niespójność działań 

poszczególnych członków. Wierzę, że dzięki niedawno wdrożonej kulturze organizacji 

(naszej misji, wizjach, korzyściach płynących z działalności w Parlamencie oraz wartościach, 

które powinny nas cechować) uda nam się wypracować wspólne cele i środki do ich 

osiągnięcia. Czuję silną przynależność do Parlamentu, przez co położę nacisk 

na konsekwentne dążenie do wspólnej idei. Zależy mi na tym, aby każdy członek 

Parlamentu Studenckiego czuł tę przynależność równie mocno jak ja. 

Liczę na zaufanie, współpracę oraz zaangażowanie wszystkich członków 

Parlamentu, bo wierzę, że wspólnie możemy osiągać sukcesy. 

  



 
 
 
 

 

PROGRAM WYBORCZY 

STRUKTURA SAMORZĄDU: 

Głównym założeniem przy podejmowaniu decyzji o strukturze samorządu był nacisk 

na to, aby każdy dział Parlamentu mógł sprawnie działać i był sumiennie rozliczany z zadań. 

Proponuję Prezydium składające się z Przewodniczącego Parlamentu oraz 

4 Przewodniczących, z których każdy ma konkretne funkcje: 

 Przewodniczący Parlamentu Studenckiego, który czuwa nad działaniami 

Rzecznika Praw Studenta, Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych 

i Pełnomocnika ds. organizacji, 

 Przewodniczący ds. Finansów zajmuje się pracą Komisji Finansowej oraz 

czuwa nad działaniami działu HR oraz Dyrektora Biura, 

 Przewodniczący ds.  Dydaktyki i Jakości Kształcenia zajmuje się pracą Komisji 

Dydaktycznej oraz czuwa nad działaniami działu PR, 

 Przewodniczący ds. Socjalnych zajmuje się pracą Komisji Socjalnej oraz 

czuwa nad działaniami Komisji Prawnej, 

 Przewodniczący ds. Projektów czuwa nad działaniami działu sponsoringu. 
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UTRZYMANIE RELACJI Z WŁADZAMI 

Podczas swojej kadencji chciałabym utrzymać dobre relacje z Władzami Uczelni. 

Ważne to jest chociażby ze względu na fakt najbliższej zmiany Regulaminu studiów 

wyższych w UEK, w którą chciałabym zaangażować Przewodniczącego ds. Dydaktyki 

i Jakości Kształcenia. Uważam, że nasz wpływ na ostateczny wygląd regulaminu jest 

niezwykle ważny dla studentów Uczelni. Niewątpliwie istotnym punktem zmian będzie 

ujednolicenie systemu obowiązującej jednej, końcowej oceny z przedmiotu, który aktualnie 

sprawia wiele kłopotów zarówno studentom, jak i prowadzącym. 

Ponadto w tym roku akademickim dopracowywany będzie Regulamin pomocy 

materialnej dla studentów UEK. Widzę tu zdecydowaną rolę Przewodniczącego 

ds. Socjalnych, który czuwał będzie nad pracami przy tym regulaminie oraz zadba o interesy 

studentów. 

Nasz wpływ na akty prawne obowiązujące na uczelni jest bardzo istotny, dlatego 

dobry kontakt z Władzami UEK pozwoli na wzmocnienie wpływu na ostateczny kształt 

ww. aktów. 

CELE PROJEKTÓW 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że projekty, realizowane w ramach naszej działalności,  

są skierowane do konkretnych grup docelowych. Ważne, żeby z góry określić, po co i dla 

kogo tworzymy dany projekt. Usprawni to nie tylko samą pracę, ale też będzie miało 

zdecydowany wpływ na efekt końcowy. Wybór odpowiedniej osoby, która pełnić będzie 

funkcję Przewodniczącego ds. Projektów, pozwoli na ustalenie z góry priorytetów przy 

danym przedsięwzięciu oraz trzymanie się ich od początku do końca jego trwania. 

 

  



 
 
 
 

 

POPRAWA FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU 

ZMIANA ORDYNACJI WYBORCZEJ 

Pierwszym krokiem w celu usprawnienia jakości działań wykonywanych przez 

Parlament Studencki jest zwiększenie świadomości jego członków. W tym celu proponuję, 

aby wybory do Studenckich Rad Wydziału odbywały się nie na początku, a pod koniec roku 

akademickiego. Potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej (która jest załącznikiem do 

Regulaminu samorządu studenckiego, ale jest na tyle ważna, że postanowiłam 

ją wyodrębnić w mojej prezentacji). Poprawa ordynacji w tym aspekcie sprawi, że studenci 

zainteresowani poprawą jakości studiowania będą mieli zdecydowanie większą wiedzę 

na temat funkcjonowania Uczelni, codziennych problemów, na które napotykają oraz 

narzędzi, które pozwolą im te problemy rozwiązać. 

Za tym rozwiązaniem przemawia również fakt, że studenci będą mieli okazję poznać 

projekty (zarówno rozrywkowe, jak i dydaktyczne), które tworzy Parlament Studencki oraz 

będą mogli ocenić je z punktu widzenia obserwatora/uczestnika, co w przyszłości pozwoli 

na poprawę ich realizacji oraz wyłapanie błędów, jakich można nie zauważyć 

„od wewnątrz”. 

Warto zwrócić uwagę, że na system „czerwcowych wyborów” przechodzi coraz 

więcej uczelni wyższych (funkcjonuje on również na największych uczelniach krakowskich 

takich jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza).  

STWORZENIE NOWEGO REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 Kolejnym krokiem usprawniającym działania Parlamentu Studenckiego jest zmiana 

jego regulaminu. Po pierwsze – wynika to bezpośrednio z pracy nad ordynacją wyborczą, 

która nie może posiadać zapisów niezgodnych z regulaminem. Po drugie – obecny 

regulamin posiada wiele błędów i niedoskonałości, które zdarza mi się coraz częściej 

wyłapywać. Dobrym ruchem będzie przeanalizowanie obecnego i napisanie regulaminu 

samorządu studenckiego od początku, co pozwoli wyeliminować niedociągnięcia 

pojawiające się obecnie. Wszelkie propozycje zmian w regulaminie samorządu będę 

oczywiście konsultować zarówno z Prezydium, jak i Parlamentem. 

 Uważam, że istotne jest umożliwienie kandydowania do organów uczelnianych 

(takich jak np. Senat, Rady Wydziału) studentom, którzy nie są członkami Studenckich Rad 

Wydziału. Warto zwrócić tu uwagę, że nie wszyscy studenci chcą angażować się w prace 



 
 
 
 

 

samorządu, ale zależy im na jakości kształcenia i chcą w szczególny sposób przyczynić się 

do rozwoju Uczelni. Głos decydujący w kwestii wyboru kandydatów do poszczególnych 

organów zostawię oczywiście odpowiednio członkom Parlamentu oraz SRW. 

PRACA NAD PR 

 Głównym motywem poprawy prac nad promocją Parlamentu jest zwiększenie 

świadomości studentów, a w konsekwencji wzrost frekwencji w trakcie wyborów 

do Studenckich Rad Wydziału. Przede wszystkim pozwala to na wzmocnienie naszej pozycji 

przed Władzami UEK jak i samorządami innych uczelni. Zawsze w swoich działaniach 

staram się pamiętać, że jako organ samorządu studenkiego jesteśmy jedynym 

reprezentantem ogółu studentów naszej uczelni. Chciałabym, abyśmy wypowiadali się 

w imieniu jak największej liczby osób. Dzięki większemu zainteresowaniu członków 

społeczności akademickiej będziemy również wiedzieli, jakie oczekiwania są wobec nas 

stawiane, co pozwoli na zadbanie o interesy studentów w szczególny sposób. 

 W pracę działu PR chciałabym włączyć promowanie projektów samorządowych, 

takich jak Pogotowie Sesyjne, ankietyzacja administracji uczelnianej czy ocena jakości zajęć 

dydaktycznych. Ważne jest, aby studenci zdawali sobie sprawę z naszej działalności 

zarówno projektowej, jak i samorządowej. Istotne jest również informowanie 

o posiedzeniach organów samorządu, tak aby studenci mieli możliwość w nich uczestniczyć. 

PRACA NAD HR 

 Skupienie się na relacjach oraz atmosferze panującej wśród członków organizacji jest 

niezwykle istotne dla odpowiedniego rozwoju zarówno jej samej, jak i każdej poszczególnej 

osoby. Chciałabym już od początku kadencji zadbać o poczucie przynależności 

do Parlamentu każdego jego członka.  W tym celu niewątpliwie wykorzystam założenia, 

jakie opracowaliśmy wspólnie na wyjeździe podsumowującym kadencję oraz zgodziliśmy 

się wdrożyć na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Studenckiego poprzedniej kadencji. 

Wdrożenie nowych członków poprzez przedstawienie im misji, wizji i wartości, jakie nas 

łączą, pozwoli na bardziej sprawne działanie oraz zwiększy motywację do pracy. 

 Ponadto, poprzez włączenie do Prezydium osób z różnych środowisk, liczę 

na połączenie sił członków Parlamentu i złagodzenie już istniejących podziałów. Uważam, 

że wspólna praca ludzi z innego otoczenia pomoże spojrzeć na więcej spraw kompleksowo 

i obiektywnie. Głęboko wierzę w to, że wspólny cel pomoże nam zapomnieć o podziałach 

i przypomnieć, po co jesteśmy. 


