STUDENCKI PROJEKT ROKU


II edycja Testu Wiedzy Ekonomicznej (Forum Uczelni Ekonomicznych)

II edycja Testu Wiedzy Ekonomicznej zorganizowana została przez samorządy studenckie pięciu
największych uczelni ekonomicznych w Polsce w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych (komisji
branżowej PSRP). Projekt ma na celu aktywizację środowiska studentów i zaprezentowanie im
ciekawej formy rozwoju i umiejętności z zakresu ekonomii poprzez grywalizację. Test
zorganizowany został w dwóch etapach. Pierwszy odbył się 21.11.2019r. o godzinie 10:00 na każdej
uczelni zrzeszonej w FUE (tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Na każde z wydarzeń przeznaczone było 100 miejsc
dla uczestników – studentów I i II stopnia, co ważne – studenci z niezrzeszonych Uczelni FUE,
również mogli wziąć udział w TWE w najbliższym im mieście. Do sprawdzenia wiedzy naszych
uczestników wykorzystaliśmy aplikację Kahoot, która poddaje punktacji nie tylko prawidłową
odpowiedź na pytanie, ale również czas w jakim została ona udzielona. Za przygotowanie pytań
odpowiedzialni byli nasi Partnerzy Merytoryczni (Deloitte, Warszawski Instytut Bankowości) oraz
nauczyciele akademiccy z uczelni organizujących. Piątka najlepszych studentów z każdego miasta
otrzymała możliwość całkowicie darmowego wyjazdu na drugi etap, który odbył się 14.12.2019 r.
w Warszawie w siedzibie jednego z naszych Partnerów, czyli firmy Deloitte. Tam uczestnicy
ponownie zmierzyli się z pytaniami z ekonomii oraz case study (przygotowanym przez Panią Julię
Patorską - Główną Ekonomistkę Deloitte oraz Przewodniczącą Rady Towarzystwa Ekonomistów
Polskich) w zawężonym już gronie 25 osób. Trzech najlepszych otrzymało wyjątkowe nagrody m.in.:
hulajnogę elektryczną, głośnik JBL, czy kurs maklerski od GPW. Dodatkowo zarówno na I jak i II
etapie odbyły się szkolenia oraz warsztaty przygotowane specjalnie na tę okazję przez naszych
Partnerów. W pierwszym etapie TWE wzięło udział około 250 osób.



Akcja Wielkanocna (Uniwersytet Szczeciński)

Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego podczas ogłoszenia pandemii w kraju oraz
wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu w trosce o studentów, którzy byli mieszkańcami
Domów Studenckich i nie mogli powrócić do swoich rodzinnych domów na Święta Wielkiej Nocy
oraz w trosce o osoby zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej zorganizował tzw. “Akcję
Wielkanocną”. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy zamieszkują szczecińskie Domy
Studenckie otrzymali od Samorządu Studenckiego wielkanocne śniadanie złożone z trzech potraw
oraz okolicznościowe paczki, które pozwoliły im poczuć świąteczną atmosferę w tym ciężkim dla
wszystkich czasie - początku lockdownu. Samorząd Studencki wydał w tym czasie ponad 500

świątecznych śniadań, w których skład wchodziły tradycyjne polskie potrawy, które mieszkańcy
akademików mogliby kosztować w rodzinnych domach, gdyby nie ograniczona możliwość powrotu
do domu. Ponadto każdy mieszkaniec Domu Studenckiego US otrzymał “zajączkową paczkę”, którą
Samorząd Studencki przygotował specjalnie na tę okazję, a w skład której wchodziło: wielkanocne
gadżety Samorządu Studenckiego oraz specjalnie zaprojektowany z okazji “Akcji Wielkanocnej”
kubek okolicznościowy. Przeprowadzony projekt pozwolił studentom US na swojego rodzaju
komfort psychiczny, który zastąpił im brak bliskich w okresie Wielkanocy, a także zintegrował
studentów w tym ciężkim dla wszystkich czasie. Rozdysponowanie paczek przebiegło zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi - rozłożone przy portierni paczki studenci mogli odebrać
wpisując się na listę mieszkańców. link do postu na fanpage Samorządu Studenckiego:
https://www.facebook.com/samorzadus/posts/3134656813232304



Mam tę moc siedzę w domu dzień i noc (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Kielce)

Mam tę moc siedzę w domu dzień i noc” to akcja prowadzona przez grupę studentów zrzeszonych
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Kielce. Przez
dwa tygodnie codziennie publikowaliśmy zadania dla uczestników wydarzenia na Facebooku
i Instagramie. W social mediach promowaliśmy hasztag #halotubaza i zachęcaliśmy do pokazywania
jak spędza się czas w domu. Pojawiały się także treści edukacyjne dla uczestników wyzwania takie
jak: 3 metody na efektywną naukę, Q&amp;A o honorowym krwiodawstwie, posty z okazji
Światowego Dnia Zespołu Downa, wpis o godzinie dla ziemi. Przygotowywaliśmy także posty
z psychologiem klinicznym o tematyce zdrowia psychicznego oraz wpisy w współpracy
z fizjoterapeutą o ćwiczeniach w dobie ciągłego siedzenia przed komputerem. Dodatkowo podczas
trwania wyzwania prowadziliśmy liczne konkursy, gdzie do wygrania były książki. Wydarzenie
swoim patronatem objęło Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland,
co pozwoliło nam nabrać zasięgu ogólnopolskiego. Wolontariusze wydarzenia zadbali o kontakt
także z licealistami i na wielu stronach szkół na Facebooku pojawiły się linki do naszego wydarzenia,
by także wśród młodzieży szkolnej promować pozostanie w domu jako „cool opcji”.



Prototyp elektronicznej protezy dłoni (Politechnika Krakowska)

Projekt to prototyp elektronicznej protezy dłoni. Sterowanie odbywa się za pomocą zbierania
i przetwarzania sygnałów EMG z mięśni przedramienia. Całość opiera się na platformie „Arduino”,
zaś model dłoni został stworzony w oprogramowaniu „Blender” a następnie wydrukowany.



UFAM – Uczelniane Forum Aktywizacji Międzynarodowej (Uniwersytet Opolski)

Projekt miał na celu określenie jakości wsparcia studentów zagranicznych przez polskie samorządy
studencki oraz zaprojektowania ewentualnych rozwiązań naprawczych. Podczas Uczelnianego
Forum Aktywizacji Międzynarodowej kluczowe było określenie roli samorządów w procesie
wsparcia zagranicznych studentów na uczelniach niemacierzystych. Efektem projektu była
konferencja, która mieszała grupy przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski wraz ze
studentami zagranicznymi pochodzącymi z całego świata. Podczas całego wydarzenia odbyły się
rozmaite szkolenia przygotowujące do praktycznej pomocy. Zostały stworzone nowe rozwiązania,
które omówiliśmy podczas finalnej debaty. Całe wydarzenie poszerzyło horyzonty i przygotowało
uczestników na wszelkie możliwe wsparcie osób z różnym pochodzeniem. Patronem honorowym
projektu było Miasto Opole oraz Forum Uniwersytetów Opolskich. Organizowany został przez
Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego ze wsparciem Parlamentu Studentów RP.

