ZASADY UDZIAŁU W JUBILEUSZOWEJ INICJATYWIE „UŚTERKA”

1. Nazwa inicjatywy: „UŚTERKA”
2. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach; jednostkami realizującymi Jubileuszową akcję są:
Centrum Obsługi Studentów (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) oraz Uczelniana Rada Samorządu
Studenckiego (ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice).
3. UŚterka – jubileuszowa inicjatywa o charakterze akademickim dla studentów i doktorantów
Uczelni
4. Kapituła „UŚterki” – Prorektor ds. kształcenia i studentów, wraz z powołaną komisją ds.
„UŚterki”

PRZEDMIOT I CEL JUBILEUSZOWEJ INICJATYWY

1. Przedmiotem jubileuszowej inicjatywy jest możliwość zgłaszania przez studentów i doktorantów
uwag dotyczących usterek, które można zaobserwować na Uczelni oraz możliwość przedstawienia
propozycji ich naprawy.
2. Celem inicjatywy jest inicjowanie aktywności wśród studentów i doktorantów. Zachęcenie
studentów i doktorantów do zaangażowania się we współtworzenie Uniwersytetu, poprzez udział w
inicjatywie będzie miało realny wpływ na wyznaczanie obszarów Uczelni wymagających naprawy.
Zgłaszane problemy mogą dotyczyć różnych obszarów działań, począwszy od usterek technicznych i
organizacyjnych oraz takich, które mogą dotyczyć jakości kształcenia, działalności w kołach
naukowych, organizacjach studenckich itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA W JUBILEUSZOWEJ INICJATYWIE
1. Jubileuszowa inicjatywa będzie realizowana w okresie od 20 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Student lub doktorant może zgłosić „UŚterkę” poprzez wypełnienie formularza w wersji
elektronicznej. Formularz będzie dostępny na stronie http://50.us.edu.pl/.

3. Student lub doktorant opisuje w formularzu zgłoszeniowym „Uśterkę” tj. określa dokładnie, na
czym polega problem, w jakim miejscu występuje oraz jaki ma pomysł na podjęcie zmian, poprawę
sytuacji.
ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Osoby zgłaszające „UŚterkę” zostaną poinformowane mailowo o przyjęciu zgłoszenia.
2. Kapituła „UŚterki” – Prorektor ds. kształcenia i studentów, wraz z powołaną komisją ds.
„UŚterki” będzie dokonywać weryfikacji zgłoszeń.
3. Dokonując analizy zgłoszonych inicjatyw Kapituła „UŚterki” będzie brała pod uwagę ich celowość
z punktu widzenia potrzeb społeczności akademickiej.
4. Kapituła” UŚterki” podejmie decyzję o wyborze zgłoszeń do realizacji.
5. Na stronie internetowej http://50.us.edu.pl/ będzie na bieżąco publikowana lista zgłaszanych
„UŚterek”

wraz

z

wykazem

działań

ustalonych

przez

Kapitułę

„UŚterki”.

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o publikacji zgłoszeń. Przewidywane terminy
publikowania list: 28 luty, 30 marzec, 30 kwiecień, 30 maj, 29 czerwiec, 31 lipiec, 31 sierpień, 28
wrzesień, 31październik, 30listopad, 21 grudzień, 2 styczeń 2019r.

