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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI



KOMISJA FINANSOWO - GOSPODARCZA

* Jednym z pierwszych działań związanych z finansami Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej było złożenie pisma do 
Prorektora ds. Kształcenia dotyczącego wyrażenia zgodny na Prowizorium Budżetowe niezbędne, aby dofinansowywać 
wydarzenia/projekty ze środków przeznaczonych na działalność studencką.

*  Przygotowując się do ustalenia budżetu SSPG wyznaczony został termin składania Preliminarzy 2013 na ostatni dzień stycznia br. 
Stosowna informacja pojawiła się na stronie www.sspg.pl. Została również rozesłana pocztą elektroniczną zarejestrowaną w ESF. 
Zgodnie z Regulaminem SSPG podstawą finansowania ze środków samorządu są: Sprawozdania z działalności, finansowe oraz 
wspomniane już Preliminarze i to tylko one były składane Zastępcy Przewodniczącego SSPG ds. Finansowo-Gospodarczych 
wcelach poglądowych. Na ich podstawie ustaliliśmy plany wydatkowe SSPG na cały 2013 rok w oparciu o budżet, którym 
dysponujemy m.in. dla Organizacji Akademickich i Kół Naukowych.

 *  Rozpoczęta została praca nad rozbudową i uszczegółowieniem Zasad Finansowania ze środków SSPG. Docelowo przyczyni się 
to do zapoznania się z procedurami - krok po kroku - w formie elektronicznej, od złożenia wniosku w ESF po rozliczenie.

*  Praca nad modernizacją/zmianą/usprawnieniem Elektronicznego Systemu Finansowania.

*  Konsultowanie na bieżąco wydatkowania środków SSPG z Działem Spraw Studenckich oraz Działem Zamówień Publicznych.  

*  Stały kontak z Koordynator Projektu Technikalia 2013.

* Odbycie szeregu spotkań z kierownictwem uczelni, dotyczących środków przeznaczonych na działalność studencką (m.in. 
dotyczących projektu Technikalia, wyjazdów szkoleniowych, konferencyjnych, wydarzeń o charakterze kulturalno - 
integracyjnym).      

KOMISJA STRUKTURY I ORGANIZACJI
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* Rejestracja dwóch nowych kół naukowych:  „LEM-ur” na Wydziale Architektury oraz „Kadr” na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki.  Ponad to kolejne dwa są na etapie rejestracji.  

*  Nawiąznie kontaktu z częścią kół naukowych oraz organizacji działającymi na terenie Politechniki Gdańskiej. Informowanie o 
wszystkich zmianach, zobowiązaniach oraz wydarzeniach, w których mogą wziąć udział. Służenie im pomocą i skrupulatne 
odpowiadanie na wszystkie pytania.

*   Zaaranżowanie spotkania z przedstawicielami organizacji, których siedziby znajdują się w budynku “Bratniak”. Podpisanie przez 
przedstawicieli regulaminu korzystania z wynajętych pokoi oraz omówienie wszystkie bieżących spraw.

*  Utworzenie harmonogramu rezerwacji sali konferencyjnej 402 na semestr letni.  Złożenie zamówienia na materiały biurowe, 
niezbędne do pracy w 2013 roku. 

*   Współpraca z Działem Spraw Studenckich oraz Działem Ochrony Mienia.

KOMISJA KULTURY I SPORTU

*  Utworzenie planu działania i funkcjonowania komisji.

*  Stworzenie planu budżetowego na bieżący rok.

*  Zorganizowanie projektów: Walentynki, Dzień Kobiet, PicassoShot & Karaoke, Wielka Bitwa na śnieżki.

*  Działania podjęte by zorganizować LIPDUB PG, Noc Filmową (Trylogia Batman), Don't be shy, III Studencki Koncert Charytaty  
wny, Wieczór Dżentelmena.

*  Stale trwająca akcja zbierania nakrętek.

*  Wprowadzenie wstępnej rekrutacji do komisji.

*  Przygotowanie stanowiska podczas FOKA2013, PG OPEN.

*  Współpraca z pismem PG oraz Technikaliami.
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KOMISJA KONTAKTÓW ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM I GOSPODARCZYM
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*  Rozpropagowanie fanpage'a Studenckiej Karty Rabatowej (facebook.com/StudenckaKartaRabatowaPG).

*  Uzyskanie zgód od władz uczelnianych na plakatowanie przez firmy partnerskie oraz na wyświetlanie informacji od SSPG na 
ekranach znajdujących się na wydziałach.

*  Pozyskanie nowych firm partnerskich dla SKR.

*  Utworzenie nowego regulaminu SKR.

*  Nawiązanie współpracy z firmami o różnych profilach działalności (wydarzenia kulturalne, serwisy społecznościowe itp.).

*  Przeprowadzenie szkolenia z FR dla członków Komisji, przedstawicieli WRS oraz kół naukowych.

*  Aktualizacje strony www.sspg.pl/szkolenia.

*  Stworzenie oferty dla projektu Praktyczny Inżynier.

*  Przedstawienie oferty projektu "Praktyczny Inżynier" dla firm obecnych podczas Inżynierskich Targów Pracy.

*  Przygotowywanie Akademickich Dni Przedsiębiorczości (08.04-12.04.13).

*  Prace nad poprawą współpracy z Politechniką Kijowską.

*  Prace nad projektem "Bezpieczne Praktyki" we współpracy z FUT oraz NOT.
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KOMISJA MEDIÓW I PROMOCJI

*  Opracowanie szkicu programu działań Komisji.

*  Zorganizowanie konkursu na nowe hasło promujące SSPG.

*  Współpraca z AK PG Kwadratowa.

*  Organizowanie licznych konkursów dla studentów na FB.

*  Prowadzenie i aktualizacja strony www.sspg.pl oraz fanpage’a SSPG na FB.

*  Wzrost popularności fanpage’a SSPG na FB.

*  Założenie konta na Twitterze.

*  Wdrażanie aplikacji – Kalendarz Wydarzeń.

*  Przygotowanie formularza rekrutacyjnego na stronę internetową www.sspg.pl.

*  Praca nad stałym bannerem na stronie głównej PG.

*  Rozwijanie współpracy z Działem Promocji PG.

*  Współpraca z Pismem PG.

*  Stoisko SSPG na Inżynierskich Targach Pracy 2013 oraz Forum Organizacji i Kół Akademickich – PG OPEN.

*  Współpraca z Pełnomocnikiem Przewodniczącego ds. Struktury Informatycznej – Dawidem Ratajczakiem - Praca nad nową 
strukturą i szatą graficzną strony SSPG.

*  Praca nad stworzeniem bazy mediów studenckich dla SSPG.

*  Wspieranie i pomoc w podejmowaniu bieżących działań z zakresu promocji wydarzeń organizowanych przez komisje SSPG 
oraz Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.

*  Przeprowdzenie szkolenia z Media Relations dla grupy roboczej Technikalia13.
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KOMISJA SOCJALNA

*  Tworzenie specyfikacji dla CUI  na potrzeby stworzenia platformy do elektronicznego przyjmowania wniosków o stypendia, 

*  Współpraca ze SKOS w ramach utworzenia łatwiejszego dostępu do usług serwerowych w DS.

*  Aktualizacji Regulaminu SKOS.

*  Aktualizacja Regulaminu Domów Studenckich. 

*  Współpraca z UKS w ramach stworzenia Zasad Kwaterowania w Domach Studenckich.

*  Zatwierdzenie Zadań podstawowych dotyczących remontów w Dziale Zarządzania Infrastrukturą Studencką: 
- Remonty DS12 i DS9, Remont sieci telefonicznej DS1, Remont węzła ciepłowniczego DS5, Malowanie pomieszczeń 
  w akademikach, Renowacja schodów wejściowych DS10, Wiatrołap DS11, Chodniki Os.Wyspiańskiego. 

*  Stała współpraca z Radami Mieszkańców DS i Kierownictwem DZIS w sprawach dot. Osiedla Studenckiego.

*  Współpraca z Red Bull - działania promocyjne wśród studentów. 

*  Bieżąca pomoc studentom w zakresie problemów jakie pojawiają się w przypadkach dot. stypendiów czy akademików. 

KOMISJA DYDAKTYCZNA

*  W ramach Komisji Dydaktycznej ustalenie najważniejszych projektów na bieżący rok. 

*  W przygotowaniu jest akcja "Czy wiesz, że..." mająca na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z tokiem studiów 
oraz kształceniem. 

*  Prace trwają również nad "Przewodnikiem mobilnego studenta", w którym będą zawarte najważniejsze informacje o krajowych 
i międzynarodowych programach mobilnościowych, organizacjach studenckich oferujących praktyki i staże dla naszych 
studentów. Tak, aby każdy w łatwy sposób mógł znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

*  Ustaliliśmy również wstępny zarys szkoleń dla studentów I roku z zakresu praw i obowiązków studenta. Odbędą się one w dwóch 
częściach. Pierwsza w formie prezentacji w internecie, druga to spotkania ze studentami w czasie pierwszej sesji. Z doświadcze-
nia wiemy, że to właśnie wtedy pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości.

*  W dniu 19 marca odbyło się również pierwsze spotkanie grupy roboczej opracowującej nowy Regulamin Samorządu Studentów 
Politechniki Gdańskiej oraz Ordynację Wyborczą do organów SSPG. 

*  Aktywna działalność w Komisji Senackiej ds. kształcenia oraz w uczelnianym zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Przy 
współpracy z Komisją powstał nowy wzór ankiety oceny nauczycieli akademickich oraz ankieta oceniająca przedmiot. Zostały 
również naniesione poprawki do Regulamin Studiów oraz Umowy Student - Uczelnia.

*  Na bieżąco interweniujemy w sprawach studenckich. Takie sytuacje miały miejsce m.in. na wydziale mechanicznym, EiA, FTiMS.
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