Uniwersytet Rzeszowski
Studenci i doktoranci
PARLAMENT STUDENTÓW UR
9 kwietnia 2003 roku w Sali Senatu odbyło się pierwsze posiedzenia Parlamentu Studentów UR.
Celem powstania takiej jednostki jest scalenie wszystkich samorządów nowo powstałego UR w jedno
ciało. Zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu obrad Parlamentu Studentów UR w jego skład weszły
wszystkie osoby tworzące zarząd Samorządu Studentów(Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz)
poszczególnych wydziałów. Ponadto delegacja z każdego wydziału w liczbie:
Rada Wydziału 1 osoba
Komisja Stypendialna 1 osoba
Koła naukowe 1 osoba
Komisja Stołówkowa 1 osoba
Członkowie Senatu UR.
Rada Mieszkańców zasiliła Parlament Przewodniczącym oraz jednym jej przedstawicielem z każdego
akademika UR.
Parlament Studentów UR pozwoli nam na skuteczniejsze, międzywydziałowe działanie w zakresie
wszelkich spraw dotyczących studentów UR. W przyszłości planujemy wraz z samorządami innych
rzeszowskich uczelni doprowadzić do powstania Parlamentu Studentów Rzeszowa, czyli powołać jeden
wielki samorząd studentów naszego miasta!
Jako kilkakrotny reprezentant Uniwersytetu Rzeszowskiego na posiedzeniach Parlamentu Studentów
Rzeczpospolitej Polskiej jestem dumny z faktu, iż będę mógł zasiadać w Parlamencie Studentów swojej
macierzystej uczelni a niedługo potem w Parlamencie Studentów całego naszego miasta! Cieszę się, że
idee naszych warszawskich kolegów tak szybko udało się przeszczepić na rzeszowski grunt.

"NA GÓRALSKĄ NUTĘ"
W dniach 20 - 22 lutego 2004 przedstawiciele Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
brali udział w X Jubileuszowej Konferencji Parlamentu Studentów RP pt. "Jakość programu kształcenia, a
perspektywy na rynku pracy - rola Samorządów Studenckich", która odbyła się w Zakopanem.
Nieprzypadkowo temat koncentrował się wokół najważniejszego obecnie zagadnienia tj. związku
kształcenia i szans na rynku pracy. Nie wystarczy już dziś skończyć studia, co więcej czas poświęcony na
studia kiepskiej jakości jest podwójnie zmarnowany.
Inauguracji Konferencji dokonał Przewodniczący PSRP- Przemysław Kowalski. Gośćmi honorowymi
byli: Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu prof. dr hab. Tadeusz Szulc. Pierwszego dnia
przedmiotem obrad była kwestia oceny jakości kształcenia, standardy nauczania i programy studiów.
Miłą niespodzianką wieczoru był kulig a następnie ognisko z góralskimi akcentami.
Kolejny dzień Konferencji rozpoczął się szkoleniem na temat aktywizacji zawodowej. Następnym
punktem obrad były posiedzenia:
Komisji Socjalno-Ekonomiczna, która zainicjowała dyskusję na temat kredytów i pożyczek
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studenckich a także poruszyła problem zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów
Komisji Kultury i jej koncepcji organizacji tegorocznych Juwenaliów
Komisji Spraw Zagranicznych, która zaprezentowała i poddała pod dyskusję temat Przewodnika
"Wannabe a student In Poland".
Jak przystało na jubileuszową imprezę została ona zakończona uroczystą kolacją, o walorach której
opowiada się w kuluarach samorządowych do dziś.
Dzięki uprzejmości Pani prof. dr hab. Ewy Orlof Prorektor ds. Studenckich i Akredytacji mieliśmy
możliwość wymienić poglądy ze studentami innych uczelni wyższych i zdobyć nowe, ciekawe
doświadczenia.
Artur Tylmanowski, Agnieszka Gębczyk
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