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XIV. SAMORZĄD STUDENTÓW, KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE 
 

1. Samorząd Studentów PWSZ w Koninie 
 

Opiekunem Samorządu Studentów PWSZ w Koninie w roku akademickim 2019/2020 była mgr 

Justyna Krokos. Zarząd Samorządu Studentów PWSZ w Koninie: 

1) przewodniczący – Karolina Zalas (15.10.2019-07.11.2019), Karina Magdalena Pilarska (od 

13.11.2019); 

2) zastępcy przewodniczącego: Norbert Kaszuba, Magdalena Koziorowska, Karina Magdalena 

Pilarska (15.10.2019-12.11.2019), Maciej Kupski (od 13.11.2019); 

3) członkowie: Karina Magdalena Pilarska, Magdalena Koziorowska, Nikola Wojciechowska, 

Norbert Kaszuba, Arkadiusz Ślugaj, Marcin Białecki, Damian Jabłonowski, Damian 

Borucki, Michał Horbiński, Szymon Garbaciak. 

 

Studenci uczestniczą w posiedzeniach Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  

W roku akademickim 2019/2020 członkowie Zarządu Samorządu Studentów prowadzili dyżury 

w biurze w ramach pomocy studentom. Regularnie, raz w tygodniu, odbywały się spotkania 

Zarządu Samorządu Studentów. Inna działalność samorządu:  

1) szkolenie z zakresu praw i obowiązków dla studentów I roku; 

2) otrzęsiny dla studentów I roku; 

3) wykłady w ramach przedmiotu „metody i techniki studiowania”; 

4) udział w Forum Uczelni Zawodowych PSRP; 

5) udział w konwencie przewodniczących w Krakowie; 

6) udział w konferencji szkoleniowej w Kaliszu; 

7) promocja uczelni podczas wyjazdów promocyjnych do szkół średnich w powiecie 

konińskim, kolskim, słupeckim oraz tureckim;  

8) wspieranie akcji charytatywnych 

 
2. Działalność kół naukowych i organizacji studenckich w roku akademickim 

2019/2020 
 

Studenckie Koło Naukowe Logistyki 

Studenckie Koło Naukowe Logistyki w roku akademickim 2019/2020 nie wykazało aktywności. 

 

Studenckie Koło Rachunkowości Controlling  

Studenckie Koło Rachunkowości Controlling w roku akademickim 2019/2020 nie wykazało 

aktywności. 

 

Studenckie Koło Naukowe BeCreative  

Studenckie Koło Naukowe BeCreative w roku akademickim 2019/2020 nie wykazało aktywności. 

 

Studenckie Koło Naukowe Pegaz 

1) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Resocjalizacja w perspektywie edukacyjnej, 

profilaktycznej i prewencyjnej” - obsługa administracyjna, grudzień 2019 r.; 
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2) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Resocjalizacja w perspektywie edukacyjnej, 

profilaktycznej i prewencyjnej” grudzień 2019 – aktywny udział studentek Alicji Dorabiały i 

Anity Maćczak;   

3) współorganizator mikołajków dla dzieci z pieczy zastępczej grudzień 2019 r.; 

4) współorganizator kiermaszu Bożonarodzeniowego grudzień 2019 r.  

 

Studenckie Koło Naukowe Wizja 

1) organizacja i realizacja pierwszego z cyklu spotkań pt. „Wokół żywiołów”; 

2) udział członków koła w debacie „JESTEM. Funkcjonowanie osób z zaburzeniami 

psychicznymi – stan aktualny i wizja przyszłości”; PWSZ w Koninie; 

3) przygotowanie przez członków koła artykułów do monografii zbiorowej pt. „Przestrzenie 

i miejsca a tożsamość dziecka” (red. M. Styczyńska, M. Olejniczak); 

4) organizacja i realizacja debaty on-line pt. „Pasje w naszym życiu”;  

5) organizacja i realizacja seminarium naukowego pt. „Współczesne wymiary dzieciństwa”; 

 

Przewodniczący SKN „Wizja” – Michał Gąbka 

Opiekun SKN „Wizja” – Marcin Olejniczak 

 

Studenckie Koło Naukowe Awokado 

Studenckie Koło Naukowe Awokado liczy 19 członków, studentów wszystkich trzech roczników 

dietetyki, wykazujących się kreatywnością, chęcią współpracy oraz zaangażowaniem. Aktywnie 

angażowali się w promowanie koła oraz uczelni m.in. podczas wydarzenia „Zdrowi. Sprawni. 

Piękni”. Koło działało na podstawie rocznego planu pracy.  Łącznie odbyło się 8 spotkań, podczas 

których omówione zostały działania organizacyjne oraz przedstawiony został projekt rocznego pla-

nu pracy (np. organizacja wydarzenia Akademia Młodego Studenta) oraz działalność: 
1) promocja koła dn. 10.03.2020 r. na wydarzeniu „Zdrowi. Sprawni. Piękni” (promowanie 

uczelni, koła naukowego i kierunku dietetyka); 

2) 28 lutego 2020 r. studenci drugiego i trzeciego roku dietetyki ze Studenckiego Koła Nauko-

wego „Awokado”, brali udział w ramach I Dnia Biologa w II Liceum Ogólnokształcącym im. 

K.K. Baczyńskiego, gdzie przeprowadzali analizę składu masy ciała wśród uczniów; 

3) 10 grudnia 2019 r. Studenckie Koło Naukowe Awokado brało udział w “Akademii Młodego 

Studenta”, promujące PWSZ w Koninie i Wydział Nauk o Zdrowiu; 

 

Podczas ostatniego w tym roku akademickiego spotkania koła dokonano wyboru nowego zarządu. 

Zarząd SKN Awokado:  

przewodnicząca – Klaudia Sochacka, 

zastępca – Beata Zielińska, 

sekretarz – Aleksandra Kocot, 

opiekun: dr inż. Orina Surma. 

Studenckie Koło Naukowe COOLtura 

W roku akademickim 2019/2020 SKN COOLtura podjęło różne inicjatywy w celu promocji kie-

runku filologia angielska/germańska oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  

W pierwszej kolejności zaangażowało się w działania promocyjne na rzecz uczelni, co przełożyło 

się na organizację warsztatów gościnnych dla uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, 

w których udział wzięło 15 uczniów klas dwujęzycznych. W trakcie zajęć, uczniowie mieli okazję 
współpracować ze studentami kierunków filologia angielska oraz języki obce w mediach i biznesie, 

a tym samym wymienić poglądy na temat podróżowania oraz korzyści i możliwości oferowanych 

przez intensywne kształcenie językowe.  
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Drugą z inicjatyw była prezentacja kierunku filologia w trakcie dnia promującego działalność filo-

logiczną uczelni, pod nazwą „Języki (nie) obce dla biznesu. Za pomocą platformy Kahoot, studenci 

III roku filologii angielskiej przygotowali prezentację interaktywną dla ponad 120 uczestników 

w/w inicjatywy.  

Jedną z największych inicjatyw podjętych w bieżącym roku akademickim był wyjazd członków 

koła do Berlina na bożonarodzeniowy jarmark świąteczny. W wyjeździe wzięło udział 48 uczestni-

ków, a jego głównym celem było promowanie wartości kulturowych oraz znaczenia znajomości 

języków obcych w dzisiejszym świecie. Wyjazd okazał się dużym sukcesem, co niewątpliwie prze-

łoży się na kolejne udane inicjatywy. 

Poza w/w działaniami, członkowie koła zaangażowali się również w działalność organizacyjną 
uczelni, w szczególności podczas konferencji naukowej „Zbliżenia”, zapewniając opiekę dla 

uczestników konferencji oraz niezbędne wsparcie.   

Niestety, w związku z pandemią, część z zaplanowanych działań zostanie przeniesiona na kolejny 

rok akademicki. 

Uczelniane Koło NOT  

Koło zrzesza 8 studentów z kierunków mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka. 

Działalność: 

1) promowanie PWSZ w Koninie oraz kierunków technicznych w trakcie imprezy „Noc Za-

wodowców 2019” odbywającej się w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stani-

sława Staszica w Koninie; 

2) budowa bezzałogowego pojazdu naziemnego – projekt “GOCAR” – ukończony jako praca 

dyplomowa członka koła.  

 

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Koninie 

W roku akademickim 2019/2020 reprezentacja PWSZ w Koninie po raz czwarty zajęła IV miejsce 

(na 23 sklasyfikowane uczelnie) w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych 

szkół zawodowych z liczbą 477,5 punktów (najwyższy wynik od początku startów w cyklu AMP) 

– 101,5 pkt. więcej niż rok wcześniej i 25 pkt. więcej niż 2 lata temu. Powyższa liczba punktów 

dała PWSZ w Koninie 56 miejsce w klasyfikacji generalnej AMP na 146 sklasyfikowanych uczelni 

– awans o 6 pozycji do roku poprzedniego. W klasyfikacji AMPiW w typie wyższych szkół zawo-

dowych z liczbą 117 punktów reprezentacja uczelni wróciła na 2 miejsce oraz na 13 miejsce (na 22 

uczelnie w zestawieniu) w klasyfikacji generalnej AMPiW. 

Reprezentacja uczelni startowała w następujących dyscyplinach: 

System eliminacji: 

− piłka nożna mężczyzn – 38 punktów 

− tenis stołowy mężczyzn – 24 punkty (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 

− sitkówka plażowa mężczyzn – 19,5 punktu 

− futsal mężczyzn – 5  punktów 

− piłka siatkowa mężczyzn – 5 punktów 

 

System bezpośredni:  

− narciarstwo alpejskie – 65 punktów 

− szermierka – 60 punktów (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym), 11.05.2019, Poznań – finał 

akademickich mistrzostw polski w szermierce – akademicką wicemistrzynią polski w szabli 

została Natalia Nowinowska, studentka I roku filologii angielskiej  

− lekka atletyka – 46 punktów    

− brydż sportowy – 46 punktów (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 
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− pływanie – 39 punktów 

− żeglarstwo – 39 punktów 

− ergometr wioślarski – 35 punktów 

− trójbój siłowy klasyczny – 34 punkty (nie braliśmy udziału w roku ubiegłym) 

− biegi przełajowe – 27 punktów 

 

W roku akademickim 2019/2020 reprezentacja naszej uczelni miała możliwość wystartować jedy-

nie w rozgrywkach futsalu mężczyzn (V m-ce w Półfinale A w Toruniu) i z liczbą 50,5 punktów 

(o 45,5 p. więcej niż rok wcześniej) obecnie zajmujemy nadal IV miejsce w klasyfikacji Akade-

mickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych, co daje nam również 46 miejsce 

w klasyfikacji generalnej AMP na 111 sklasyfikowanych uczelni. W związku z obecną sytuacją 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 rozgrywki cyklu AMP oraz AMPiW zostały przesunięte na 

miesiące sierpień – październik. W trwającym cyklu AMP udało się przeprowadzić tylko zawody 

w futsalu kobiet i mężczyzn oraz w snowboardzie kobiet i mężczyzn, czyli 4 z 48 planowanych. 

Musimy mieć na uwadze, że w zaistniałej sytuacji nie będzie łatwo zrealizować wszystkich star-

tów, które sobie jako zarząd założyliśmy na trwający rok akademicki, co może mieć odzwiercie-

dlenie w osiągnięciach sportowych naszej reprezentacji. 

Ponadto, wraz z zarządem klubu i zaprzyjaźnionymi przedstawicielami władz uczelni i środowiska, 

wspieraliśmy działania prozdrowotne przez zachęcanie studentów do realizacji swoich pasji 

w działających sekcjach sportowych, pomocy w organizacji imprez (nie tylko sportowych) i konfe-

rencji (Współorganizator III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Piłki Nożnej – 

Konin 01.12.2019.) oraz do integracji ze środowiskiem akademickim podczas udziału w cyklach 

Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. Funkcjonu-

jące na uczelni sekcje sportowe: piłka nożna i futsal, piłka ręczna, piłka siatkowa i siatkówka pla-

żowa, pływanie oraz tenis stołowy. Staraliśmy się promować uczelnię, przez udział w takich przed-

sięwzięciach jak ogólnopolski program Aktywnie Zmieniaj Siebie organizowany pod patronatem 

Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, gdzie nasi studenci, absolwenci 

i pracownicy mogli uczestniczyć w wykładach, a 4 os. wybrane w drodze castingu uczestniczyły 

w czteromiesięcznej metamorfozie – gościli u nas wiceprezes ZG AZS Mariusz Walczak, dyrektor 

KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego i organizator programu Marek Lemański oraz dietetyk. 

Obecnie trwa druga edycja. 

Udało nam się również wygospodarować środki na zakup strojów dla reprezentacji piłki siatkowej 

oraz bluz reprezentacyjnych. 

W dn. 03.06.2020.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które było okazją do 

podsumowania działalności klubu za kadencję 2018-2020 oraz ustalenia kierunków działań na nad-

chodzącą kadencję 2020-2022. W wyniku tajnych głosowań wybrany został Prezes KU AZS 

PWSZ w Koninie, zarząd klubu oraz delegaci na zjazd Wielkopolskiej Organizacji Środowiskowej 

AZS na kadencję 2020-2022. Głosowanie tajne odbyło się 3.06.2020, w godzinach 15.00-17.00, 

przez system USOS. 

Obecny skład zarządu: 

Prezes: mgr Robert Szymański  

V-ce Prezes: mgr Tomasz Elsner 

Sekretarz: Martyna Jakubowska 

Członek zarządu: Michał Muszyński 

 

Sprawozdanie prezesa Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Koninie z działalności za kadencję 
2019/2020 jest dostępne na stronie uczelni pod adresem: 

https://www.pwsz.konin.edu.pl/aktualnosci-azs/7742-glosowanie-elektroniczne-w-wyborach-ku-

azs-pwsz-konin 


