
 

 

POSTULATY STUDENCKIE NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

Udział Studentów w życiu Uczelni 

1. Współpraca Samorządu Studentów UJ oraz władz Uniwersytetu oparta o partnerskie relacje 

oraz otwarty dialog. 

2. Udział przedstawicieli studenckich w ciałach kolegialnych Uniwersytetu w tym 

zapewnienie w Statucie UJ udziału Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ w ścisłym 

Kolegium Rektorskim oraz Kolegium Rektorsko-Dziekańskim. 

3. Wsparcie działalności społecznej, kulturalnej i organizacyjnej studentów w tym 

motywowania do działalności oraz promowania i premiowania jej efektów, zapewnienie 

przestrzeni do działań zarówno organizacyjnych, jak i kulturalnych (m.in. remont Rotundy). 

Zapewnienie udziału studentów w tworzeniu koncepcji oraz w zarządzaniu takimi 

przestrzeniami. 

4. Zapewnienie udziału studentów w działaniach mających na celu zarządzanie i usprawnianie 

funkcjonowania bibliotek w związku z rozwiązaniem Rady Bibliotecznej. 

5. Rozwój infrastruktury studenckiej na III Kampusie oraz na Kampusie na Prokocimiu: 

będąca w toku budowa obiektów sportowych, dom studencki, budynki dydaktyczne  

i administracyjne na Prokocimiu czy zapewnienie przestrzeni dla integracji środowiska 

studenckiego (na kształt Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św. 

Anny) i kształtowanie tych inwestycji w porozumieniu z Samorządem Studentów UJ. 

6. Wsparcie działań mających na celu poprawę wizerunku Uniwersytetu Jagiellońskiego na 

arenie krajowej i międzynarodowej obejmując tym samym poprawę współpracy Centrum 

Promocji i Komunikacji UJ z Samorządem Studentów UJ. 

 

Internacjonalizacja 

7. Utworzenie uczelnianego funduszu mobilnościowego zapewniającego wsparcie finansowe 

dla uczestników wymian bilateralnych, wymian długoterminowych w ramach sieci 

partnerskich oraz programu Erasmus. 

8. Uproszczenie procedury wyjazdowej dla studentów związanej z wyjazdami zagranicznymi. 

9. Przygotowywanie aktów prawnych, komunikatów oraz wiadomości e-mail pochodzących 

od Uczelni w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. 

 

Dydaktyka 

10. Wprowadzenie do dydaktyki nowych metod kształcenia oraz doskonalenie już istniejących 

m.in. przygotowanie systemowych i jednolitych narzędzi wsparcia dla studentów 

uczestniczących w zajęciach online oraz wprowadzenie takich rozwiązań jak blended 

learning, student-centered learning. 



 

 

11. Zwiększenie dostępności wyników Oceny Zajęć Dydaktycznych wśród społeczności 

akademickiej. Zmiana polityki informowania o wynikach – otwarta informacja o ocenie 

nauczyciela akademickiego. 

12. Digitalizacja i łatwiejszy dostęp online do niezbędnych w ramach kształcenia pozycji 

bibliograficznych. 

 

Zmiany organizacyjne 

13. Rozszerzenie wsparcia psychologicznego studentów i pracowników – zwiększenie 

finansowania Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji „SOWA”  oraz rozszerzenie jego 

działalności również na pracowników Uniwersytetu. 

14. Usprawnienie systemu prowadzenia spraw wyjaśniających i dyscyplinarnych oraz poprawa 

pracy rzeczników dyscyplinarnych. 

15. Stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na bieżące remonty oraz modernizacje 

domów studenckich. 

16. Stworzenie stałego forum współpracy w zakresie osób z niepełnosprawnościami pomiędzy 

Samorządem Studentów UJ a władzami Uczelni. Rozszerzenie oferty wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami – np. ścieżki naprowadzające w budynkach, sprzęt naukowy, oferty 

pracy w charakterze asystenta studenta z niepełnosprawnością, pętle induktofoniczne na 

poszczególnych wydziałach. 

17. Przedłużenie licencji na pakiet Office 365 Pro Plus dla studentów. 

18. Elektroniczny system wynajmowania sal oraz rozliczania wniosków o dotacje.  

19. Przygotowanie procedury zarządzania kryzysowego. 

 

 

 

 


