DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
Kandydata na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej
z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej
w kadencji 2016-2020
W
imieniu
całej
braci
studenckiej
Politechniki
Warszawskiej
przedstawiamy deklarację współpracy z kandydatem na funkcję Rektora naszej
Alma Mater na kadencję 2016-2020.
W myśl ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
głównym zadaniem uczelni jest kształcenie studentów w celu zdobywania
i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.
Dlatego wspólnym celem władz uczelni i Samorządu Studentów Politechniki
Warszawskiej będzie nieustające działanie na rzecz doskonalenia jakości
nauczania, wspieranie wydziałów w poszerzaniu oferty edukacyjnej, oraz
przystosowywanie jej do potrzeb rynku pracy. Pragniemy zapewnić władze
Politechniki Warszawskiej, wiodącego uniwersytetu technicznego w Polsce,
o naszej
gotowości
do
pomocy
w
zinformatyzowaniu
procesu
administracyjnego Uczelni w celu usprawnienia realizacji programu
dydaktycznego oraz ułatwienia pracownikom i studentom wzajemnej
komunikacji. Zależy nam także na dbaniu o wysoki standard Domów
Studenckich, jak również dążeniu do realizacji inwestycji związanych z kulturą
studencką oraz infrastrukturą sportową.
Jako Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej pragniemy
kontynuować bardzo dobrą współpracę z władzami uczelni oraz utrzymać
wsparcie finansowe i zaplecze organizacyjne, kluczowe dla sprawnej
działalności na rzecz studentów. Uważamy, że jedną z najważniejszych kwestii
dla społeczności akademickiej jest wspólna, konsekwentna realizacja
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Wszechstronny rozwój naszej uczelni
oraz wsparcie studenckiego ruchu naukowego możliwe są poprzez
nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Pozwoli to na
podwyższanie poziomu realizowanych projektów studentów oraz szerzenie
interdyscyplinarnych prac badawczych kół naukowych.
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Celem realizacji powyższych zadań jest dbanie o jakość kształcenia
i prestiż Politechniki Warszawskiej, podwyższanie jej rangi na arenie
międzynarodowej, zapewnienie skutecznego przepływu informacji na Uczelni
oraz partnerskiej współpracy władz, pracowników i studentów.
“Viribus unitis aedificemus nobis a melius cras” bądźmy zatem solidarni
w tworzeniu na Uczelni warunków sprzyjających rozwojowi studentów
i nauczycieli akademickich.
W ramach współpracy przedstawiamy zadania do podjęcia w trakcie
kadencji:
W obszarze spraw studenckich:
1. Udział Przewodniczącego Samorządu w Kolegiach Rektorskich oraz
w spotkaniach Rektora z Dziekanami.
2. Opiniowanie przez Samorząd Studentów wszystkich kwestii dotyczących
studentów.
3. Utrzymanie Funduszu Kulturalno-Wychowawczego
poziomie 2 milionów złotych.

co

najmniej

na

4. Utrzymanie puli Funduszu Promocji Uczelni przeznaczonej na działalność
Samorządu.
5. Stopniowe zwiększanie puli Własnego Funduszu Stypendialnego na rzecz
aktywnych studentów i doktorantów.
6. Zagwarantowanie wsparcia finansowego na obecnym lub wyższym
poziomie na największe projekty studenckie, takie jak: Juwenalia, Gala
Finałowa Wyborów Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej, Gala Złotej
Kredy, Regaty o Puchar Rektora oraz Wigilia Ogólnouczelniana z puli
biura Rektora.
7. Bezpłatne udostępnianie Dużej i Małej Auli oraz innych pomieszczeń na
Politechnice Warszawskiej na rzecz niekomercyjnej działalności
Samorządu związanej z realizacją wydarzeń studenckich.
8. Utrzymanie pomieszczeń jednostek Samorządu Studentów Politechniki
Warszawskiej oraz organizacji studenckich.
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9. Wydzielenie
etatu
w
Centrum
Informatyzacji
na
pracownika
odpowiedzialnego za obsługę samorządowej sieci komputerowej oraz
utrzymanie systemów samorządowych.
10. Rozszerzenie systemu USOS o moduł stypendialny - elektroniczne
składanie wniosków stypendialnych, oraz wydawanie decyzji. Następnie
wprowadzenie jednolitych dla wszystkich studentów zapisów na zajęcia
Wychowania Fizycznego oraz lektoraty językowe przez ten system.
W dalszej kolejności rozszerzenie funkcji systemu USOS o elektroniczne
składanie podań.
11. Utrzymanie pełnomocnika ds. wymian zagranicznych w Płocku.
12. Konsultowanie zmian personalnych wśród pracowników współpracujących
z Samorządem z jego przedstawicielami.
13. Uznanie w całości systemu opracowanego przez Samorząd do rozliczania
Funduszu Kulturalno-Wychowawczego jako system obowiązujący dla
Samorządu i administracji.
14. Stworzenie centralnej jednostki zarządzającej wymianami w ramach
Programu Erasmus+ ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktywność
każdego wydziału i inicjowanie nowych umów.
15. Wypracowanie
porozumienia
pomiędzy
Samorządem
Studentów
Politechniki Warszawskiej, Centrum Wymiany Międzynarodowej oraz
Studium
Języków
Obcych
odnośnie
kwaterowania
studentów
cudzoziemców.
16. Zwiększenie oferty darmowych zajęć z Wychowania Fizycznego poprzez
zwiększenie dofinansowania na Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu.
17. Zwiększenie finansowania Klubu Uczelnianego AZS Politechnika
Warszawska z funduszy innych niż Fundusz Kulturalno-Wychowawczy.
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W obszarze dydaktyki:
1. Zwiększenie oferty zajęć innowacyjnych form kształcenia oraz wpisanie
ich do puli przedmiotów obieralnych na wszystkich wydziałach.
2. Zwiększenie puli przeznaczonej na granty rektorskie w celu rozwoju
interdyscyplinarnych projektów Kół Naukowych.
3. Budowa Otwartego Centrum Laboratoryjnego Kół Naukowych na terenie
południowym przeznaczonego na prace badawcze i projekty naukowe
studenckiego ruchu naukowego.
4. Wsparcie
realizacji
projektu
i Bioinżynierii w Płocku.

Centralnego

Laboratorium

Chemii

5. Włączenie sieci akademickiej do programu EDUROAM.
6. Przeprowadzanie zapisów na lektoraty językowe w pierwszym tygodniu
semestru.
7. Dostosowanie oferty lektoratów językowych do tematyki kierunków na
Politechnice Warszawskiej.
8. Zwiększenie oferty lektoratów tematycznych prowadzonych w innych
językach obcych niż angielski.
9. Wprowadzenie obowiązkowej ankietyzacji na wszystkich zajęciach
prowadzonych w języku angielskim w celu poprawy jakości kształcenia
na studiach anglojęzycznych.
10. Centralny test umiejętności językowych dla nauczycieli akademickich
wykładających w języku angielskim oraz pracowników administracji
obsługujących studentów cudzoziemców.
11. Uwzględnienie w procesie rekrutacji na studia egzaminów zawodowych
przeprowadzanych w technikach.
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W obszarze Domów Studenckich:
1. Wypracowanie długoterminowego planu remontów i inwestycji w Domach
Studenckich.
2. Optymalizacja kosztów działalności Domów
zastosowanie energooszczędnych rozwiązań.

Studenckich

poprzez

3. Wykorzystywanie powierzchni reklamowych Domów Studenckich w celu
zwiększenia funduszu na ich działalność.
4. Przeniesienie archiwum Politechniki Warszawskiej z Domu Studenckiego
Akademik do końca 2016 roku oraz poparcie reaktywacji Klubu
Studenckiego Alfa i przywrócenie pierwotnego stanu pomieszczeń.

W obszarze inwestycji:
1. Realizacja inwestycji remontowo-budowlanych przeznaczonych na
działalność studencką - hala sportowa wraz z rewitalizacją stadionu,
Centrum Kultury Studenckiej oraz Centrum Ruchu Studenckiego.
2. Wybudowanie budynku biblioteki centralnej z przestrzenią przeznaczoną
na czytelnię i pracę grupową. Ujednolicenie katalogu internetowego dla
biblioteki centralnej oraz bibliotek wydziałowych.
3. Włączenie Koliby
Warszawskiej.

Studenckiej

do

planu

remontowego

Politechniki
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