STUDENT SAM W DOMU


DOMówka(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

DOMówka to seria tematycznych webinarów, które promowane były na wszelkich mediach
społecznościowych, aby mogły dotrzeć do jak największej liczby studentów UMCS i nie tylko. Co
kilka dni najlepsi wykładowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłaszali
prelekcje za pomocą transmisji live na Facebooku, umieszczanych na stronie wydarzenia. Podczas
każdego live’a studenci mieli możliwość zadawania pytań naszym prelegentom za pomocą
komentarzy. Szeroki zakres tematyczny sprawił, że każdy student mógł znaleźć coś dla siebie, a także
odkryć nowe zainteresowania i pasje. Tytuły poszczególnych prelekcji to kolejno:
- „Pieniądze i inne źródła szczęścia”,
- „Ludzkie koronawirusy”,
- „Fake news - niewinne kłamstewko czy niebezpieczna manipulacja? Od człowieka nietoperza do
koronawirusa”,
- “Rynki finansowe po krachu... Co dalej?”,
- „Rapa Nui - daleko od wszystkiego”,
- „W epicentrum epidemii - rzecz o polityce monetarnej (i trochę fiskalnej) w czasie kryzysu”,
- „Filmy i seriale jako źródło wiedzy o mediach i polityce”.
Skala wydarzenia przerosła wszelkie oczekiwania, ponieważ zasięg wydarzenia szacowany jest na
12 tysięcy użytkowników Facebooka, a każda z prelekcji doczekała się przynajmniej 5 tysięcy
wyświetleń. Okazuje się, że studenci są bardzo chętni, by czerpać nową wiedzę również po zajęciach
dydaktycznych na uczelni. W tym trudnym czasie chętnie aktywizowali się podczas spotkań live
z prowadzącymi.



Konferencja Online Forum Uczelni Niepublicznych (Forum Uczelni Niepublicznych)

Konferencja Online Forum Uczelni Niepublicznych była pierwszym w okresie lockdownu,
organizowanym na tak dużą skalę wydarzeniem dla przedstawicieli samorządów studenckich
w Polsce. Brak możliwości organizacji standardowego Zjazdu oraz chęć zorganizowania spotkania
dla członków naszego Forum sprawiły, że przystąpiliśmy do intensywnej pracy nad stworzeniem
nowej formuły spotkań oraz szkoleń dla swojej społeczności. Chcąc stworzyć jak najbardziej
wartościowe wydarzenie, przetarte zostały szlaki przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi do
komunikacji masowej, zmianie formuły szkoleń z formy stacjonarnej na zdalną oraz możliwości
integrowania środowiska na odległość. Ponad 100 przedstawicieli samorządów studenckich wzięło
udział w wartościowych szkoleniach, dyskusjach oraz wspólnej integracji, a wszystko to w zaciszach

swoich domów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Pomimo faktu, że wiele rozwiązań
było wykorzystywanych po raz pierwszy, uczestnikom bardzo spodobała się nowa formuła i sposób
realizowania założeń harmonogramu, a wypracowane podczas konferencji rozwiązania posłużyły
później innym organizacjom oraz samorządom studenckim do realizacji podobnych wydarzeń.
Otwarcie i zamknięcie konferencji odbyło się w formie transmisji na żywo, wszyscy uczestnicy
zostali dodani do dedykowanej grupy konferencji, na której publikowane były aktualne posty
z dopasowanymi tagami, co ułatwiało znalezienie treści. Uczestnicy na grupie mieli możliwość
ciągłego zadawania pytań oraz dyskusji, do których aktywnie włączali się prowadzący szkolenia. Do
pokoi szkoleniowych prowadziły przygotowane wcześniej linki. Uczestnicy mieli ponadto
możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach z Rzecznikiem Praw Studenta, występie
artystycznym online oraz grach i quizach integracyjnych. Dzięki przeprowadzonym dyskusjom
zostały wypracowane rozwiązania ułatwiające działalność samorządów w okresie epidemii COVID19 oraz wspierające studentów na uczelniach.



Kowadło 2.0 (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kowadło 2.0 jest Konkursem na Budżet Projektowy realizowanym dwa razy w roku przez Samorząd
Studentów UAM. Studenci, koła naukowe, doktoranci oraz pracownicy mogą zgłaszać swoje
inicjatywy w czterech różnych kategoriach: projakościowej, propagującej naukę, prozdrowotnej
i kulturalnej, uzyskując dofinansowanie na ich realizację. Laureaci wyłaniani są przez specjalną
Kapitułę Konkursową, a następnie otoczeni są odpowiednią opieką ze strony koordynatorów.
Ostatnia, wiosenna, edycja była dla nas wyjątkowa. Choć jej początek nie był najprostszą decyzją,
regulamin i terminarz konkursu zostały odpowiednio dostosowane do ówczesnych zmagań, z jakimi
mogli się zmagać potencjalni uczestnicy Konkursu. Zgłoszone projekty również uwzględniały
aktualną sytuację w kraju. Laureaci skupili swe działania wokół aktywności zdalnej takiej jak
tworzenie serii podcastów propagującej wiedzę o raku piersi i raku jąder. Jako organizatorzy także
nie pozostawiliśmy wykonawców zwycięskich inicjatyw samym sobie, zapewniając im potrzebne
wsparcie nie tylko finansowe, ale i merytoryczne. Terminarz podjętych działań przedstawiał się
następująco: do 20 kwietnia trwała rejestracja zgłoszeń, wyniki ogłoszono 5 maja, a projekty winny
być rozliczone do 20 listopada br.



Turniej sportów elektronicznych KRAWAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

Rodzaj projektu: edukacyjno-rozrywkowym składającym się z 2 niezależnych elementów: Turnieju
e- sportowego KRAWAT (w 3 kategoriach) oraz webinarów DEZETES czyli dzień z esportem.
Realizacja: projekt realizowany został w pełni zdalnie, wiązało się na to przygotowanie:
- kilkunastostronnych regulaminów do każdej z kategorii rozgrywek;
- realizacji audycji live na portalu Twitch.tv z przebiegu Turnieju
- organizacji oraz realizacji przebiegu samych rozgrywek, a w tym: zarządzanie serwerami,
zarządzanie komunikatorem głosowym, przygotowanie formularzy zgłoszeniowych, przygotowanie
kolejności meczy, komunikacja z zawodnikami oraz widzami.
Rozgrywki odbywały się w kategorii: 5 vs 5 League of Legends 1 vs 1 League of Legends 5 vs 5
Counter Strike: Global Offensive



Twórz dobre nawyki z SSPŁ (Politechnika Łódzka)

Na przełomie marca i kwietnia Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej stworzył wydarzenie na
Facebooku pt. “Twórz dobre nawyki z SSPŁ”. W tamtym okresie powrót na Uczelnię wydawał się
prawie nieosiągalny, a czas spędzony przed komputerem bił rekordy! Postanowiliśmy wykorzystać
go na coś więcej niż tylko oglądanie seriali czy granie w gry. Chcieliśmy zmotywować siebie
i wszystkich innych studentów do pożytecznego wykorzystania wolnego czasu - wielu z nas chcąc
czy nie, miało go zbyt dużo podczas kwarantanny. Cała akcja trwała 30 dni - zupełnie
nieprzypadkowo. Według teorii Steve’a Pavlin’a wystarczy powtarzać wybraną czynność codziennie
przez miesiąc, a tak pielęgnowany nawyk pozostanie na dłużej w naszym życiu. Wyzwanie polegało
więc na wybraniu sobie jednej czynności, która miała się stać naszą rutyną i powtarzaniu jej
codziennie przez 30 dni. Motywowaliśmy się wzajemnie i kontrolowaliśmy poprzez dodawanie
zdjęć, wideo oraz screenów pod postami, które odliczały dni wyzwania. Postanowienia były
przeróżne! Uprawianie sportu, nauka gotowania, poznawanie nowych języków - studenci chwalili się
nowo poznanymi słówkami i pysznymi potrawami. Poza wspólną motywacją i odliczaniem dni, na
wydarzeniu pojawiały się również ciekawostki dotyczące zdrowia, sportu, czy jedzenia. Wiele z nich
pozwoliło uczestnikom uświadomić sobie rzeczy, na które wcześniej nie zwracali uwagi. “Twórz
dobre nawyki z SSPŁ” spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem społeczności studenckiej.
Zmotywowało ludzi do oderwania się choć na kilka chwil dziennie od ekranów i podjęcia aktywnego
działania w czasie, w którym wielu z nas, zamkniętych w swoich domach i mieszkaniach, bardzo
potrzebowało właśnie takiego pozytywnego impulsu. Poprzez codzienne posty i komentarze każdy
z nas pomógł sobie i innym w powrocie do normalności, dowiadując się przy okazji czegoś nowego
i w wielu przypadkach, wyrabiając nowy, pozytywny nawyk.

