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Kumpel pakuje, uczelnia wysyła (Politechnika Gdańska)

Wielu studentów wyjechało do domów rodzinnych, jak tylko uczelnia przestawiła się na zdalny tryb
nauczania. Niewielu jednak spodziewało się tak długiej przerwy, a w międzyczasie władze, w trosce
o bezpieczeństwo, zakazały powrotów do akademika. Studenci zostali pozbawieni dostępu do rzeczy
niezbędnych, takich jak leki, czy materiały do nauki. Jako Samorząd wyszliśmy naprzeciw tym
potrzebom i zorganizowaliśmy akcję „Kumpel pakuje, uczelnia wysyła”. Na odległość, student
musiał jedynie znaleźć tytularnego kumpla, który był chętny spakować jego rzeczy. Cały koszt
wysyłek pokryła Politechnika Gdańska, natomiast koordynacją zajął się Zastępca Przewodniczącego
SSPG ds. socjalnych. Projekt odbył się bez problemów, wszystkie paczki trafiły do adresatów. Dzięki
niemu, studentom łatwiej było przetrwać kryzysowy czas związany z pierwszą falą pandemii. Warto
podkreślić, że wysyłka była darmowa, a ponadto nie było ograniczeń ilościowych, ani
wielkościowych dotyczących kartonów.



Niezbędnik Studenta (Politechnika Krakowska)

Poradnik Stypendialny to kampania informacyjna, która została zapoczątkowana pod koniec sierpnia.
Był to swoistego rodzaju odzew na zapotrzebowanie studentów na temat informacji dotyczących
świadczeń, stypendiów, zapomóg itp. Kampania została zrealizowana poprzez dwie Komisje
Samorządowe - Komisje Socjalno - Prawną, która odpowiadała za rzetelną treść merytoryczną oraz
Komisję Promocji i Mediów, która zajmowała się szatą graficzną, przedstawieniem treści
merytorycznej w postaci infografik oraz publikacją przygotowanych materiałów na social mediach.
Finalizacją projektu było stworzenie poradnika stypendialnego, w którym zostały zawarte oraz
rozszerzone informacje dostępne na wyżej wymienionych infografikach oraz szablony
uzupełnionych wniosków. Całość jest ogólnodostępna na głównym fanpage’u Samorządu oraz
stronie internetowej. Niezbędnik Studenta powstał z myślą o studentach rozpoczynających swoją
przygodę w murach Politechniki Krakowskiej. Został zrealizowany w pełni przez Komisję Promocji
i Mediów. Założeniem „Niezbędnika Studenta” była pomoc w asymilacji pierwszoroczniaków z tak
odmienną od szkoły średniej, strukturą uczelni wyższej Dodatkową motywacją była rezygnacja
z organizacji obozu adaptacyjnego ze względów epidemiologicznych. Niezbędnik ma formę
kilkustronicowej książeczki PDF, która jest dostępna w 8 wersjach - adekwatnych do ilości
wydziałów na Politechnice Krakowskiej. Treść w nim zawarta dotyczy podstawowych informacji na
temat władz uczelni, jak i samorządowych, mapach kampusu, organizacji studenckich oraz poradniki,
takie jak np. jak pisać maile. Został on udostępniony uczestnikom szkoleń I roku.

