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Rola samorządu studenckiego w życiu akademickim

Ustawowy reprezentant studentów
Samorząd Studencki to nieodłączna organizacja w strukturach każdej szkoły 
wyższej. Istotę jej funkcjonowania i fakt wyłącznego reprezentowania ogółu 
studentów danej uczelni określa Ustawa z  dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. Kompetencje i zadania Samorządu w zakre-
sie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, sprawiają, że 
ciało to odgrywa ogromną rolę w staniu na straży dobra studentów. W przy-
padku naszej Alma Mater, organem uchwałodawczym Samorządu Studenc-
kiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest Rada 
Uczelniana, która wyłania spośród siebie zarząd, nad którym kontrolę spra-
wuje Komisja Rewizyjna. Wybór do powyższych organów odbywa się w spo-
sób demokratyczny, dzięki czemu proces ten jest transparentny i przejrzysty, 
a mandat w pełni uzasadniony. Pracami zarządu kieruje jego przewodniczący, 
który odpowiedzialny jest za kontakt zarówno wewnętrzny – z  Władzami 
Uczelni, jak i zewnętrzny z organizacjami pozauczelnianymi.

Dydaktyka fundamentem uczelni
Wykształcenie przyszłych specjalistów czy naukowców powinno być priory-
tetem każdej szkoły wyższej. Jest to sprawa oczywista, jednak do kontroli 
i  oceny jakości kształcenia powołane zostało już w 2002  r. niezależne gre-
mium eksperckie, którym jest Polska Komisja Akredytacyjna. PKA dokonuje 
ocen programowych i instytucjonalnych, a sam Samorząd Studencki uczest-
niczy w tym procesie zarówno w jego trakcie, jak i przed jego rozpoczęciem 
przeprowadzając ankiety ewaluacyjne czy opiniując programy studiów. Na-
leży dodać, że na naszej uczelni regulacje zawarte w statucie zapewniają re-
prezentacji studentów uczestnictwo w posiedzeniach Senatu czy Uczelnianej 
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Komisji ds. Jakości Kształcenia, gdzie zapadają najważniejsze decyzję dotyczą-
ce całego procesu dydaktycznego. To bardzo ważne z punktu widzenia praw 
i obowiązków studenta.

Kultura przodem
Aktywność kulturalna w  trakcie studiów – odwiedzanie instytucji kultury 
czy realizacja projektów kulturalnych – to ogromnie ważny element całego 
życia akademickiego. Na naszym kampusie uczelnianym niemal każdego 
miesiąca można zaobserwować inny rodzaj wystawy – począwszy od ekspo-
zycji historycznych, poprzez fotografi czne, na architektonicznych kończąc. 
Nasza działalność to także wsparcie dla kół naukowych. Przykładem jest 
zorganizowana 11 kwietnia 2019 r. Ogólnokrakowska Konferencja z okazji 
10-lecia Studenckiej Poradni Prawnej, której Samorząd był współorganizato-
rem. Potencjał logistyczny i promocyjny obu organizacji zaowocował wspa-
niałym wydarzeniem pod patronatem wielu cenionych instytucji. Ponadto 
chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy charytatywne, takie jak: zbiórka 
żywności, pomoc schroniskom dla zwierząt czy dzień krwiodawstwa. Wyzna-
jemy zasadę, że warto pomagać.

Stawiamy na integracje
Każdy wie, że prawdziwe życie studenckie to także doskonała zabawa. Wy-
chodząc naprzeciw tej tezie organizujemy wiele wydarzeń tematycznych, ta-
kich jak: otrzęsiny, mikołajki czy pierwszy dzień wiosny. Kulminacją imprez 
integracyjnych jest coroczne wielkie święto studentów – Juwenalia, które 
przyciągają na kampus ich tłumy. Organizacja takiego wydarzenia to ogrom-
ne wyzwanie logistyczne i  fi nansowe, jednak stale stawiamy sobie wysoko 
poprzeczkę i  z  cierpliwością dochodzimy do zdumiewających rezultatów. 
Wszystko po to, aby na koniec powiedzieć, że było warto. Ponadto pomaga-
my studentom pierwszego roku poznawać uczelnię, a studentom z międzyna-
rodowego programu Erasmus prezentujemy atuty Krakowa.

Współpraca ze środowiskiem akademickim
Samorząd Studencki to nie tylko działalność na uczelni. Lokalnie aktywnie 
udzielamy się w Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, 
gdzie na regularnych posiedzeniach omawiamy problemy i szanse dla naszej 
społeczności. Zdobyte doświadczenie pozwoliło, abym jako Przewodniczący 
Samorządu Studenckiego został wybrany na wiceprzewodniczącego Poro-
zumienia w najbliższej kadencji. Z pewnością będzie to rok pełen wyzwań, 
ale i  wielu szans zarówno dla miasta, jak i  samej Krakowskiej Akademii. 
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W wymiarze ogólnokrajowym nasza uczelnia zrzeszona jest w Forum Uczel-
ni Niepublicznych, gdzie mam okazję – również z  perspektywy zarządu – 
dbać z kolei o interesy uczelni niepublicznych. Natomiast ogólnokrajowym 
przedstawicielstwem zarówno przed organami państwowymi, jak również 
przed organizacją zajmującą się opiniowaniem aktów prawnych dotyczących 
szkolnictwa wyższego jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z dumą możemy powiedzieć, że bierzemy aktywny udział w życiu tej ogrom-
nie ważnej z punktu widzenia pozycji młodzieży organizacji. Rozwój świa-
domości studenckiej i zainteresowanie aktywnościami na uczelni daje bardzo 
dobre prognozy dla Samorządów Studenckich i roli, jaką będą one odgrywać 
w przyszłości.




