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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 
 
jednym z kluczowych zadań samorządów studenckich jest obrona praw 
studentów. Najważniejszych interesariuszy wewnętrznych, którzy każdego dnia 
kreują nasze środowisko. To właśnie oni, podejmując naukę 
w uczelniach, dołączają do społeczności akademickiej, która na co dzień 
wspomaga proces ich adaptacji w nowym środowisku. 
 
Sposobem komunikacji i pogłębienia świadomości studentów pierwszorocznych są 
właśnie coroczne szkolenia z praw i obowiązków. Spotkania, w trakcie których 
podejmowane i omawiane są najważniejsze aspekty studenckiego życia. 
Ten niezwykle ważny moment stanowi możliwość samorozwoju oraz platformę 
wzajemnej wymiany poglądów z osobami, mającymi nowe spojrzenie 
na otaczającą rzeczywistość. Cieszę się zatem, że tegoroczna VI Konferencja 
Ekspertów Praw Studenta przyciągnęła tak wielu przedstawicieli samorządów 
studenckich, którzy pod czujnym okiem specjalistów, szkolili się zarówno 
w zakresie metodyki prowadzenia prezentacji, jak i umiejętności miękkich. 
To oni, stosując wiele dobrych praktyk, przeprowadzili szkolenia 
dla ponad 70 000 osób, które rozpoczęły swoją przygodę ze szkolnictwem 
wyższym. 
 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej również nie pozostaje obojętny 
wobec codziennych wyzwań, jakie stają przed najliczniejszą grupą akademicką. 
Każdego dnia, we współpracy z Rzecznikiem Praw Studenta, staramy się wspierać 
społeczność studencką i rozwiązywać pojawiające się problemy. Staramy się być 
z Wami, a nie obok Was, dlatego pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć. 
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VI EPS 
W 

LICZBACH 

147 UCZESTNIKÓW 

97 UCZELNI 

29 SZKOLEŃ 

26 SZKOLENIOWCÓW 



 

NEW 
2019 



OPINIE 
UCZESTNIKÓW 

Świetna konferencja! Oby więcej 
tak wartościowych wydarzeń i szkoleń. 

Było świetnie! Gratuluję organizacji  
tak wspaniałego wydarzenia, bo było ono 

naprawdę na wysokim poziomie! 

Bardzo dobra organizacja 
i niesamowicie potrzebny projekt! 

Było intensywnie, ale tym samym 
tak znakomicie. Świetna robota! 

Było znakomicie, 
oby więcej takich wydarzeń! 
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SZKOLEŃ 

SZKOLENIOWCÓW 

MIAST 

498 

38 



NAJWIĘCEJ PRZESZKOLONYCH STUDENTÓW 

5 000 

UNIWERSYTET 
IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU 
(WG UCZELNI) 

25 585 

UNIWERSYTETY 
(WG TYPÓW UCZELNI) 

13 639 

WARSZAWA 
(WG MIAST) 



NAJWIĘCEJ SZKOLEŃ 

61 

POLITECHNIKA 
ŁÓDZKA 

(WG UCZELNI) 

251 

UCZELNIE 
TECHNICZNE 

(WG TYPÓW UCZELNI) 

133 

WARSZAWA 
(WG MIAST) 



NAJWIĘCEJ SZKOLENIOWCÓW 
(NIE TYLKO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI EKSPERTÓW PRAW STUDENTA) 

40 

UNIWERSYTET 
IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W POZNANIU 
(WG UCZELNI) 

192 

UCZELNIE 
TECHNICZNE 

(WG TYPÓW UCZELNI) 

88 

WARSZAWA 
(WG MIAST) 



Z CIEKAWOSTEK 

1 265 

POLITECHNIKA 
ŚLĄSKA 

251 
UNIWERSYTET 

W BIAŁYMSTOKU 
(FILIA W WILNIE) 

NAJWIĘKSZA LICZBA 
STUDENTÓW 

NA JEDNYM SZKOLENIU 

LICZBA STUDENTÓW 
PRZESZKOLONA 

POZA GRANICAMI POLSKI 



SZKOLENIA 
OCZAMI 

SAMORZĄDOWCÓW 



JAK OCENIASZ TEGOROCZNĄ 
KONFERENCJĘ 

EKSPERTÓW PRAW STUDENTA? 



VI Konferencja Ekspertów Praw Studenta była bardzo dobrze zorganizowana, szczególnie pod kątem merytorycznym. 
Pierwszego dnia omawialiśmy wszystkie kwestie związane z prawami i obowiązkami studenta. W tym czasie mieliśmy okazję 
wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, jak i rozwiązaniami obowiązującymi na różnych uczelniach. Kolejnego 
dnia wcielaliśmy wiedzę teoretyczną w praktykę w formie autoprezentacji, co pozwoliło utrwalić nam nabyte informacje, 
a także w ekspresowym tempie nauczyć się wystąpień publicznych. Konferencja była dla mnie wyjątkowa, ponieważ jeszcze 
bardziej rozbudziła we mnie chęć rozwijania się oraz zwiększania swojej wiedzy w zakresie dydaktyki i jakości kształcenia 
(mimo że na co dzień zajmuję się innym obszarem działania). 
 

MARTA ZABIELSKA, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE  

Uważam, że konferencja była zorganizowana na bardzo wysokim poziomie. Udział w niej dał mi bardzo wiele w różnych 
płaszczyznach mojej działalności. Przede wszystkim podniósł poziom mojej pewności siebie i zdolności przemówień, 
co przełożyło się nie tylko na możliwość prowadzenia przeze mnie szkoleń w zakresie obowiązków i praw studenta na naszej 
uczelni na wystarczająco wysokim poziomie, aby odnotować wysoki poziom dobrego feedbacku od studentów, ale również 
na zwiększenie zaangażowania w sprawy mojego samorządu oraz poprawę relacji z osobami, z którymi mam okazję działać. 
 
TOMASZ CHUDOBIŃSKI, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 



Tegoroczna Konferencja Ekspertów Praw Studenta pozwoliła podnieść kompetencje w obszarze aktualnych norm prawnych 
związanych z obszarami kształcenia. Mimo dużej ilości wiedzy, która była związana z wejściem w życie kolejnych przepisów 
zawartych w Ustawie, w trakcie szkoleń był czas na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Pozwalało to na szersze zrozumienie 
kwestii studenckich, a także poznanie specyfiki różnych typów uczelni. W związku z tym, konferencja spełniła swoje zadanie, 
zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z obszarem praw studenta. 
 

KRZYSZTOF KULA, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 

VI Konferencję Ekspertów Praw Studenta oceniam bardzo pozytywnie. Konferencja była bardzo merytoryczna zarówno 
pod względem samych informacji, które należy przekazać nowo przyjętym studentom, jak i samego sposobu prowadzenia 
szkoleń. Nie zabrakło też czasu na zawiązywanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń z ludźmi z całego kraju, 
co było dla mnie bardzo budującym i motywującym przeżyciem. Bardzo podobało mi się też to, że pojawiło się miejsce 
na panele i szkolenia z innych dziedzin związanych z samorządnością, gdzie każdy mógł wybrać swój preferowany temat, 
a było ich całkiem sporo. 
 
NATALIA NOWAK, POLITECHNIKA ŚLĄSKA 



JAK PODSUMUJESZ 
ORGANIZACJĘ ORAZ REALIZACJĘ 

SZKOLEŃ Z PRAW I OBOWIĄZKÓW 
STUDENTA W SWOJEJ UCZELNI? 



Jestem zdania, że tegoroczne szkolenia z praw i obowiązków studenta na UAM osiągnęły założone efekty, a nawet przerosły 
oczekiwania. Za najważniejsze cele obrałem przeszkolenie jak największej liczby studentów, ale także przekazanie wiedzy 
w sposób jasny i przystępny. W tym celu stworzony został plik zawierający najważniejsze aspekty merytoryczne 
oraz podpowiedzi i wskazówki dotyczące metodyki prowadzenia wystąpienia, który, jako uzupełnienie swojego zasobu 
wiadomości, otrzymali wszyscy szkoleniowcy. Za klucz do sukcesu uważam odpowiednią organizację cyklu szkoleń, 
a także zaangażowanie szkoleniowców. Nie wyobrażam sobie dokonania tego wszystkiego bez nich. 
 

WALDEMAR WOJNA, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Organizacja i realizacja szkoleń na naszej Uczelni przebiegły bardzo sprawnie. Szkolenia zostały przeprowadzone w tym 
samym terminie, co szkolenia biblioteczne i BHP. Dzięki temu, w szkoleniu z praw i obowiązków studenta udział wzięli niemal 
wszyscy studenci pierwszego roku. Udało nam się również zorganizować szkolenie w filii naszego Uniwersytetu, 
gdzie do tej pory szkolenie to nie było prowadzone. W związku z tym, udział w nim wzięli studenci wszystkich roczników. 
W organizację szkoleń zaangażował się także samorząd doktorantów. Prorektor ds. studenckich naszej Uczelni również 
monitorował prowadzone przez nas działania. Szkolenie podzielone zostało przez nas na działy tematyczne. 
Pomiędzy poszczególnymi działami studenci mieli możliwość zadawania pytań, co skłoniło uczestników do dialogu. W ramach 
szkolenia opowiedzieliśmy także o naszym samorządzie, PSRP oraz komisjach branżowych, zachęcając tym samym 
do aktywnego działania w strukturach studenckich. Staraliśmy się zawrzeć najważniejsze dla studentów informacje, 
urozmaicając je wskazówkami, które ułatwią osobom rozpoczynającym naukę funkcjonowanie w przestrzeni naszej Uczelni. 

 
MARIA KOŻEWNIKOW, UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE 



Organizacja oraz realizacja szkoleń z praw i obowiązków studenta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przebiegły 
sprawnie. Zostało to osiągnięte, mimo konieczności przeprowadzenia dużej liczby szkoleń dla studentów ponad 20 kierunków. 
Z jednej strony jest to rezultat zaangażowania, doświadczenia oraz organizacji samorządu, a z drugiej – merytorycznego 
wsparcia otrzymanego na konferencji. 
 
KRZYSZTOF KULA, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE 

Organizacja i realizacja szkolenia w mojej Uczelni przebiegły naprawdę bardzo pomyślnie, a wszyscy studenci, biorący w nim 
udział, byli bardzo zadowoleni. Pamiętam, kiedy sam kilka lat temu zacząłem studiować, kiedy takie szkolenia jak te nie miały 
miejsca, a przynajmniej nie były tak bardzo praktykowane jak teraz. Będąc przysłowiowym pierwszaczkiem, tak naprawdę 
nie wiedziałem, jak wyglądają studia i co mnie na nich czeka, nie mogłem liczyć na tak dużą pomoc, jaką oferujemy teraz 
nowym studentom. Jest to świetna okazja, aby nowo przybyłym żakom zaprezentować samorząd studencki, struktury Uczelni, 
Regulamin studiów i inne dokumenty obowiązujące na Uczelni oraz przedstawić im właśnie ich prawa i obowiązki, 
aby wiedzieli, gdzie i do kogo mogą się zwrócić z daną sprawą oraz wiedzieli, czego muszą pilnować i przestrzegać na Uczelni. 
Chociaż dla nas może się to wydawać oczywiste, to dla nich nie jest i z własnego doświadczenia wiem, że nawet złożenie 
podania do dziekanatu może przysporzyć dużo niewiadomych i pytań. Po przeprowadzeniu szkolenia zaobserwowałem 
też większą samodzielność studentów na Uczelni niż było to w latach ubiegłych – wiedzą, co, gdzie, kiedy i jak muszą załatwić. 
Nawet pracownicy Uczelni dostrzegają różnice, ponieważ nowi studenci przychodzą do nich z konkretną sprawą 
do załatwienia zamiast z niepotrzebnymi pytaniami. 
 

KAMIL RĘBOSZ, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH W KIELCACH 



CO OKAZAŁO SIĘ NAJWIĘKSZYM 
WYZWANIEM DLA TWOJEGO 

SAMORZĄDU STUDENCKIEGO? 



Największym wyzwaniem dla Samorządu mojej Uczelni było opracowanie strategii zachęcenia studentów do uczestnictwa 
w szkoleniu oraz uświadomienie im jego ważności. Staraliśmy się od samego początku stworzyć taką atmosferę szkolenia, 
która przyciągnie uwagę publiczności. Zadania te udało nam się zrealizować. Dzięki szkoleniu uświadomiliśmy studentom 
ich prawa i obowiązki, o których większość z nich niestety nie wiedziała. Dużym wyzwaniem dla nas było również 
dostosowanie treści szkolenia do realiów uczelni artystycznej, ale z tym też sobie poradziliśmy.  

 
MARTA KOŻEWNIKOW, UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE 

W wypadku naszej Uczelni (jak i innych uczelni należących do KUM, w których kształcą się cywile oraz mundurowi) prawa 
i obowiązki studenta są kwestią odrębną dla studentów cywilnych oraz mundurowych. W jednych kwestiach różnice bywają 
niewielkie, w innych natomiast są one dosyć znaczące. Tym, co pozwoliło nam na uporanie się z tym problemem, był fakt 
oddelegowania na EPS dwóch przedstawicieli naszej uczelni: studenta cywilnego oraz mundurowego. Dzięki temu byliśmy 
w stanie odpowiednio dobrać osobę prowadzącą szkolenie oraz zmodyfikować prezentację do potrzeb szkolonych osób. 
Musieliśmy mocno skondensować swoje wypowiedzi. Odpowiednie przygotowanie pozwoliło nam jednak na prowadzenie 
szkoleń w taki sposób, aby osoby szkolone pozwalały na ich przedłużanie w celu wysłuchania tego, co mamy do powiedzenia. 
Moim zamysłem na prowadzenie szkoleń w trakcie oraz po samej konferencji było przeprowadzanie szkolenia w pierwszej 
kolejności dla samorządowców, a następnie prowadzenie szkoleń dla studentów w składzie zawsze co najmniej 2-osobowym, 
z czego 1 osoba miała być osobą przygotowaną bezpośrednio przez udział w konferencji, natomiast kolejne osoby miały być 
osobami z wydziałów/kierunków, na których odbywało się szkolenie, aby mogły one nawiązać dialog ze studentami 
poprzez omówienie spraw związanych z działalnością wydziału czy też lifehackami, jakie można stosować na danym kierunku 
studiów. Niestety, ze względu na rozbieżność terminów i odwołanie wyjazdu szkoleniowego dla samorządowców, nie udało się 
przeprowadzić szkolenia dla samorządowców. 
 
TOMASZ CHUDOBIŃSKI, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 



Tegoroczna restrukturyzacja Uczelni okazała się największym źródłem wyzwań. Powstało wiele nowych wydziałów, zmienił się 
Statut oraz Regulamin Studiów. Szkolenia zostały przeprowadzone w czasie zmian, a funkcjonowanie podczas nich nigdy 
nie należało do prostych. Ponadto, jak wiadomo, UAM jest jednym z największych polskich uniwersytetów. Zagwarantowanie 
każdemu pierwszorocznemu studentowi możliwości udziału w szkoleniach niosło za sobą dziesiątki spotkań, mailów 
oraz telefonów. Tym bardziej jestem usatysfakcjonowany, że wspólnie jako samorząd stawiliśmy wszystkim wyzwaniom czoła. 
 
WALDEMAR WOJNA, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Największą trudność sprawiło dostosowanie terminów i godzin szkoleń do obowiązujących planów zajęć pierwszorocznych 
studentów. Mając świadomość, że każdy rocznik z niemal 40 kierunków ma bardzo zróżnicowany rozkład dnia, staraliśmy się 
dopasować wszystko na tyle, na ile to było możliwe, żeby studenci nie musieli czekać po swoich zajęciach na szkolenia 
czy wręcz specjalnie na nie przyjeżdżać. W konsekwencji skutkowało to ponad 3-tygodniowym czasem trwania szkoleń, 
ale dzięki temu wiemy, że każdy student, który w tym roku akademickim rozpoczął swoją przygodę ze studiami, ma wiedzę 
na temat swoich praw oraz tego, co musi zrobić w ramach obowiązków określonych przez Ustawę, Regulamin Studiów 
czy inne wewnętrzne akty prawne. 
 

MARTA ZABIELSKA, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 
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1) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
2) Uniwersytet Szczeciński 
3) Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
4) Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 
5) Politechnika Gdańska 
6) Sopocka Szkoła Wyższa 
7) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
8) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
9) Politechnika Białostocka 
10) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
11) Uniwersytet w Białymstoku 
12) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
13) Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
14) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
15) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

16) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 
17) Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile 
18) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu 
19) Politechnika Poznańska 
20) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
21) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
22) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
23) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
24) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 
25) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
26) Politechnika Wrocławska 
27) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
28) Uniwersytet Wrocławski 
29) Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 
30) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 
31) Politechnika Opolska 
32) Uniwersytet Opolski 
33) Politechnika Częstochowska 
34) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach 
35) Politechnika Śląska 
36) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie 
37) Akademia Ignatanium w Krakowie 
38) Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 
39) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

48) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
49) WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 
50) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą 
w Rzeszowie 
51) Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej 
52) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
53) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
54) Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
55) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
56) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie 
57) Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego 
Pola w Lublinie 
58) Radomska Szkoła Wyższa 
59) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie 
60) Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 
61) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie 
62) Politechnika Warszawska 
63) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
64) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
65) Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 
66) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie 
67) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
68) Uniwersytet Warszawski 
69) Warszawski Uniwersytet Medyczny 
70) Wojskowa Akademia Techniczna 
71) Politechnika Łódzka 
72) Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
73) Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 
w Skierniewicach 
74) Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
w Kielcach 

40) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
41) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
42) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
43) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza 
w Jarosławiu 
44) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
45) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 
46) Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 
47) Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 



 
PRZYGOTOWANIE RAPORTU 

NATALIA MĄKA 
 

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 
MATEUSZ GĄSOWSKI 
DARIA KAMROWSKA 
MARTA KOKOSZCZYK 
PATRYCJA KRAWCZYK 

PIOTR ZAREMBA 
DARIA ŻURAW 

 
KOREKTA 

AGATA GUZIKOWSKA 
DOMINIK LEŻAŃSKI 
JULIA SOBOLEWSKA 

W RAPORCIE WYKORZYSTANO WYBRANE FOTOGRAFIE Z VI KONFERENCJI EKSPERTÓW PRAW STUDENTA 
ORAZ MATERIAŁY PRZESŁANE PRZEZ SAMORZĄDY STUDENCKIE 


