
 

STUDENCKA INNOWACJA 

 Cowork@Arch (Politechnika Gdańska) 

Cowork@Arch to interdyscyplinarny projekt studentów wydziałów Elektroniki Telekomunikacji 

i Informatyki oraz Architektury, powstały w Samorządzie Studentów Politechniki Gdańskiej. Polega 

on na dostosowaniu sali z trudno dostępnym sprzętem komputerowym i drogim oprogramowaniem 

do udostępnienia studentom poza godzinami zajęć celem umożliwienia im realizacji projektów 

i kształcenia umiejętności w optymalnych warunkach nie narażając ich na wysokie koszty osobistego 

zakupu oprogramowania. Docelowo takie udostępniane studentom profesjonalnie wyposażone sale 

mają znajdować się na wszystkich wydziałach uczelni. Pilotażowa realizacja na Wydziale 

Architektury, gdzie potrzeba wprowadzenia takiego rozwiązania była najbardziej paląca, została 

sfinansowana w ramach budżetu obywatelskiego PG, co jednocześnie stanowi o wysokim poparciu 

projektu przez studentów, którzy potrzebują takiego rozwiązania. W ramach projektu przewiduje 

zainstalowanie monitoringu i zamka otwieranego na legitymację studencką. Bardzo ważną jego 

częścią jest doposażenie sali w najbardziej potrzebne studentom architektury i gospodarki 

przestrzennej oprogramowanie, tak by dostępna dla nich była pełna gama niezbędnych w toku 

studiów narzędzi. Ponadto w ramach pomieszczeń „cowork@arch” powstaje salka wypoczynku 

z aneksem kuchennym, co zdecydowanie poprawie studentom ich możliwości regeneracji podczas 

długich sesji pracy nad projektami. Projekt jest na etapie finiszu jego realizacji. Otwarcie Sali dla 

studentów jest planowane na koniec listopada. Po pierwszym semestrze użytkowania innowacyjnego 

laboratorium projekt zostanie poddany ewaluacji i potencjalnie powielono na kolejnych wydziałach 

z uwzględnieniem ich specyfiki. 

 Educathon SGH(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

Educathon SGH to pierwszy na polskiej uczelni projekt studencki przeprowadzony na zasadzie 

hackathonu edukacyjnego Pierwsza edycja, która odbyła się 9.03.2020 była również pilotażem dla 

opracowywanej obecnie platformy edukacyjnej, która zostanie wdrożona na uczelniach zrzeszonych 

w CEMS. Podstawowym celem projektu miało było opracowanie rozwiązań przyczyniających się do 

rozwoju uczelni, w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Obszary 

poprawy dla edukacji wyższej zostały przy współpracy CEMS i McKinsey. Na tej podstawie zespół 

stworzył 3 wyzwania do opracowania przez uczestników projektu: Stworzenie systemu oceny jakości 

kształcenia akceptowalnego dla społeczności akademickiej Wykorzystanie sieci partnerów 

korporacyjnych do prowadzenia kształcenia Implementacja aktywizujących metod zaliczenia 

przedmiotów Jednym z najważniejszych celów projektu było stworzenie rozwiązań dla powyższych. 

W związku z tym do udziału zrekrutowano 36 osób (6 zespołów po 6 osób): po 12 studentów SGH, 

nauczycieli akademickich, i przedstawicieli partnerów biznesowych uczelni. Dodatkowo zespół 

korzystał z wszechstronnego doradztwa na etapie planowania projektu. Założenia projektu 



 

współtworzone były z władzami SGH, GovTech Polska, Google i Future Education Institute. Część 

zasadniczą projektu stanowiła całodniową praca grupowa przy wykorzystaniu techniki design sprint. 

Podczas pracy grupowej uczestnicy mieli szanse zrozumieć spojrzenia na dane wyzwania z 

perspektyw różnych interesariuszy oraz stworzenie prototypowych koncepcji odpowiedzi na 

wyzwania, uwzględniających interesy wszystkich grup na uczelni. Dodatkowo wszyscy studenci 

zaproszeni zostali do uczestnictwa w publicznej burzy mózgów na temat przyszłości SGH. Odbywało 

się to zarówno na wydarzeniu na facebooku, jak i w dniu wydarzenia na głównym dziedzińcu uczelni. 

Na koniec dnia nastąpiła prezentacja rozwiązań i wniosków przed władzami i społecznością SGH. 

Podsumowaniem wydarzenia było zobowiązanie władz uczelni, 

 

 Ogólnopolski Dzień Świadomości (Politechnika Śląska) 

9 marca 2020 roku odbyło się wydarzenie pod nazwą Ogólnoakademicki Dzień Świadomości, które 

miało na celu podniesienie świadomości studentów i pracowników Uczelni w tematach związanych 

z molestowaniem, mobbingiem, prześladowaniem i innymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć na 

każdym etapie życia, czy to w pracy, czy na uczelni. Podczas całego dnia poświęconego tematyce 

uświadamiania uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów, prelekcji czy porad gości zaproszonych 

specjalnie w tym dniu. Do szczególnych punktów harmonogramu można zaliczyć:  

 prelekcje dotyczące cyber bezpieczeństwa prowadzone przez Koło Naukowe SecFault, które 

zajmuje się cyber bezpieczeństwem.  

 prelekcje dotyczące mobbingu, czyli czym się on objawia, na czym polega, a także co zrobić 

z sytuacji jego zaistnienia i gdzie szukać pomocy,  

 prelekcje dotyczące praw pracowników, wypadków w pracy i w komunikacji, jak i gdzie 

się zgłaszać po odszkodowanie, a także prelekcje na temat stłuczek i kosztorysów i jak zebrać 

środki na rehabilitacje i leczenie, prowadzone przez firmę Help 4 U,  

 prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy policji, które dotyczyły procedur zgłaszania 

przypadków mobbingu, molestowania i gwałtu,  

 prelekcje dotyczące profilaktyki nowotworowej, prowadzone przez fundację Oko w Oko 

z Rakiem,  

 warsztaty sztuk walki, prowadzone przez trenerów Krav Magi, ćwiczenia z samoobrony dla 

każdego,  

 konsultacje z Rzecznikiem Praw Studenta, psychologami, jak również prawnikami, którzy 

starali się pomóc wszystkich zainteresowanym.  

Promocja wydarzenia odbywała się za pośrednictwem Facebooka i Instagrama, przez wszystkie 

Samorządy Wydziałowe Politechniki Śląskiej, jak również na adres mailowy każdego studenta 



 

Politechniki Śląskiej. W ramach akcji promocyjnej został również ogłoszony konkurs na Wydarzeniu 

Facebookowym, w ramach którego można było wygrać weekendową wycieczkę do Pragi, Wiednia 

lub Budapesztu, a zadanie konkursowe polegało na napisaniu czym dla danej osoby jest świadomość. 

 

 Rejs Profilaktyczny (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

Rejs Profilaktyczny był innowacyjnym projektem, który połączył pasjonatów żeglarstwa i medycyny. 

Główne założenia inicjatywy to rozwój i nabycie przez uczestników umiejętności medycznych oraz 

żeglarskich, wymiana dobrych praktyk, a także profilaktyka i promocja zdrowego trybu życia. Rejs 

Profilaktyczny odbył się w dniach 8-15 lutego 2020 roku na Morzu Tyrreńskim i Liguryjskim 

(Włochy), na pokładzie polskiego żaglowca szkoleniowego STS Pogoria. Projekt organizowany był 

przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego we współpracy z organizacją Młodzi 

Medycy (przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie). Innowacyjność projektu ma charakter 

wieloaspektowy. Przede wszystkim, to pierwsze wydarzenie w Polsce (i prawdopodobnie na 

świecie), które połączyło żeglarstwo, profilaktykę i naukę. Oprócz aspektów sportowych 

i prozdrowotnych, projekt miał charakter dydaktyczny – różnorodność reprezentowanych przez 

uczestników dziedzin medycyny umożliwiła wzajemną naukę. Projekt w nieszablonowy sposób 

zintegrował społeczność akademicką uczelni: profesor medycyny sportowej dzielił się swoją wiedzą 

podczas wykładów, przyszli fizjoterapeuci uczyli jak chronić kręgosłup przed urazami, studentki 

stomatologii pokazywały jak dbać o prawidłową higienę jamy ustnej, przyszli lekarze prowadzili 

kursy pierwszej pomocy. Uczestnicy rejsu w wyjątkowy sposób uczyli się odpowiedzialności i pracy 

w zespole interdyscyplinarnym, które stanowią nieodłączną część pracy każdego medyka. Rejs był 

wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym – polscy medycy przeprowadzali akcje profilaktyczne we 

włoskich portach, badając i edukując mieszkańców, promując Polskę, żeglarstwo morskie i zdrowy 

tryb życia. Myślą przewodnią projektu było stare lekarskie przysłowie, wyjątkowo aktualne 

w dzisiejszej rzeczywistości: Morbum evitare quam curare facilius est, czyli lepiej zapobiegać niż 

leczyć. 

 #śniadaniUWka (Uniwersytet Warszawski) 

Początek obecnego roku był bardzo trudny dla studentów pierwszego roku każdej szkoły wyższej. 

Właśnie dlatego inicjatywą Samorządu Studentów UW i realizacją w całości przez telewizję 

studencką Uniwerek.TV powstał projekt #śniadaniUWka, czyli telewizja śniadaniowa Uniwersytetu 

Warszawskiego. Projekt był przygotowywany przez dwa miesiące przez zespół powołany do tego 

wydarzenia. Projekt miał na celu poinformowanie studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

o działalności Samorządu Studentów UW, zaleceniach i zasadach wdrożonych przez władze uczelni, 

jak będą funkcjonowały instytucje na UW oraz co zrobić, kiedy szukamy pomocy. Był on 



 

przedstawiony w przyjemnej formie dla widza, pasmo było nadawane od 10:30 na fanpage’u 

Uniwerek.TV. Zaproszeni goście to przedstawiciele Samorządu Studentów UW, władze rektorskie, 

pracownicy UW związani ze sportem, Biblioteką Uniwersytecką, zielenią, równoważnością czy też 

przedstawiciele Inkubatora UW. W ciągu kilku godzin opowiedzieliśmy widzom o najważniejszych 

informacjach związanych ze studiowaniem i zasadach panujących na UW. Zdecydowanie był to 

projekt innowacyjny, szczególnie ważny w obliczu obecnej sytuacji i trudności związanych ze 

studiowaniem zdalnym. Wszystko było zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym, na wolnym 

powietrzu. Wiele instytucji ze sobą mogło współpracować i wspólnie stworzyliśmy wspaniałą i nową 

platformę informacyjną, która jest spójna ze wszystkimi działaniami UW oraz Samorządu Studentów. 

Film dotarł do ponad 22 tysięcy widzów, co jest bardzo zadowalającym wynikiem. Otrzymaliśmy 

bardzo dobre recenzje i odpowiedź zwrotną zachęcającą do dalszych podobnych działań. 

https://www.facebook.com/Uniwerek.TV/videos/374578580361997 


