
Spotkanie polskich członków Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej

25 lutego 2011 roku na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie polskich członków 
Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej, poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom obsługi so-
cjalnej studentów. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – rektor Politechniki 
Poznańskiej oraz Wiceprzewodniczący KRASP; dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP – 
prorektor ds. kształcenia Politechnika Poznańska, koordynator prac Grupy; dr hab. inż. Jan Falkus,  
prof. nadzw. AGH – Pełnomocnik Rektora AGH ds. Współpracy z Uczelniami Niemieckimi Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie;  mgr.  Henryk Pańka – zastępca  kanclerza  ds.  administracyjnych 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – prorektor ds. stu-
denckich i nauczania Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – 
prorektor ds. kształcenia i rozwoju Politechnika Gdańska;  prof. dr hab. Janusz Piechocki – dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; prof. dr hab. Andrzej 
Kardasz – kierownik Katedry Controllingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; mgr Gabriela 
Żelewska – wykładowca Centrum Języków Obcych Politechnika Gdańska; mgr Katarzyna Posze-
lężna – Biuro Rektora Politechnika Poznańska oraz mgr Michał Brzóska – kierownik Sekretariatu 
Prorektorów Politechnika Poznańska.

Po przedstawieniu prezentacji, które zwracały uwagę na różnorodność rozwiązań wielu pro-
blemów dotyczących spraw socjalno-bytowych studentów, zainicjowano dyskusję w trakcie której 
poruszono takie kwestie jak: 

a) zasady rozdziału środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (licz-
ba i wysokość przyznawanych stypendiów, ilość środków przeznaczanych na rozwój, remont 
oraz utrzymanie bazy socjalnej w uczelni wyższej, brak kadry do pracy w Wydziałowych Ko-
misjach Stypendialnych);

b) zarządzanie bazą socjalną uczelni (adaptacja pomieszczeń na potrzeby studentów niepełno-
sprawnych, zasady przydziału pokoi w domach studenckich, stopień dewastacji pokoi przez 
zamieszkujących je studentów). Dyskutujący doszli do wniosku, że zasadne byłoby ustano-
wienie funkcji koordynatora infrastruktury studenckiej w uczelni wyższej;

c) integracja studentów nie tylko w obrębie kampusów uczelnianych, ale także poza nimi (asy-
milacja studentów zagranicznych – różnice kulturowe, zapobieganie poczuciu odrębności – 
wyobcowania poszczególnych jednostek na przykład osób pochodzących z ubogich rodzin, 
czy też mniejszych miejscowości);

d) zapewnienie właściwych warunków studiowania studentom niepełnosprawnym;

e) inicjowanie działalności społecznej studentów (kształtowanie młodych ludzi w duchu społe-
czeństwa obywatelskiego, zachęcanie do pracy w wolontariacie);

f) zakres opieki nad studentami (pomoc lekarska: internistyczna, psychologiczna, psychiatrycz-
na, pomoc pedagogiczna oraz prawna);

g) uzależnienia wśród młodzieży studiującej (alkohol, narkotyki, leki).

Dyskutowano  także  nad  propozycjami  tematyki  obrad  kolejnego  Polsko-Niemieckiego  Kolo-
kwium, które odbędzie się w Poznaniu. Zaproponowano następującą problematykę:
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a) uczelniane  modele zarządzania  infrastrukturą studencką (w tym temat  „Zarządzanie  infra-
strukturą studencką przez Fundację ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”);

b) sytuacja zdrowotna studentów (działania podejmowane przez uczelnię na przykładzie Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu);

c) pakiet referatów ukazujących, w sposób zestandaryzowany, obsługę socjalną studentów.

Zastanawiano się także nad tym, jaką formę działalności powinna przyjąć grupa (polscy przedsta-
wiciele), aby działać jak najbardziej wydajnie. Zauważono, iż uczelnie rekrutują coraz więcej studen-
tów, którzy uświadamiają nam, że nasze wyobrażenie o bazie socjalnej studentów jest nieprzystające 
do rzeczywistości. Potrzebne jest utworzenie pewnej formy instytucjonalnej, która będzie służyła wy-
mianie myśli, poglądów i doświadczeń. Zaproponowano, aby utworzyć Zespół Roboczy specjalizują-
cy się w problematyce zarządzania infrastrukturą studencką, który znalazłby swoje umocowanie przy 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Postanowiono zorganizować spotkanie (inicjator Grupa Robocza), do którego zaproszone zostaną 
uczelnie  niemające  swoich  przedstawicieli  w GR. Spotkanie to  posłuży wymianie  doświadczeń  
w szerszym gronie oraz będzie przygotowaniem do zbliżającego się kolejnego Kolokwium Polsko-
-Niemieckiego w Poznaniu.


