
Uchwała nr 6

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ 

Wydziału Polonistyki 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie: funkcji starosty na Wydziale Polonistyki UJ 

Na podstawie § 50 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 26 października 2010 r. z późn. zm. – Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Wydziału Polonistyki UJ postanawia, co następuje:    

§ 1 

1. Ustanawia  się  funkcję  starosty  jako  przedstawiciela  studentów  danego

kierunku studiów funkcjonującego na Wydziale Polonistyki UJ.  

2. Każdy kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Polonistyki

UJ zobowiązany jest do posiadania starosty. 

3. Do obowiązków starosty należy w szczególności: 

1) Reprezentowanie studentów swojego kierunku w kontaktach z pracownikami

naukowymi,  władzami  Wydziału,  sekretariatami  studenckimi  oraz

kierownikiem kierunku;   

2) Administrowanie  oficjalną  grupą  swojego  kierunku  na  portalu  Facebook,

założoną przez Wydziałową Radę;  

3) Kontakt  i  współpraca  z  Wydziałową  Radą  oraz  zajmowanie  stanowiska

w sprawach dotyczących studentów danego kierunku na wniosek Wydziałowej

Rady.  

§ 2 

1. Starostę  kierunku  wybiera  się  na  początku  roku  akademickiego  w  sposób

zwyczajowo przyjęty.  O fakcie wyboru starosty powiadamia się niezwłocznie

Przewodniczącego Wydziałowej Rady oraz kierownika kierunku.  
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2. W uzasadnionych  przypadkach  kierunek  może  posiadać  co  najwyżej  dwóch

starostów.  

3. O  fakcie  rezygnacji  bądź  zmiany  starosty  na  kierunku  zawiadamia  się

niezwłocznie Przewodniczącego Wydziałowej Rady oraz kierownika kierunku.  

4. Ewidencję  starostów  na  Wydziale  Polonistyki  UJ  prowadzi  do  celów

korespondencyjnych  Przewodniczący  Wydziałowej  Rady  –  zgodnie

z obowiązującymi  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych.  Ewidencja

starostów zawiera: imię i nazwisko starosty, rok i kierunek studiów oraz adres

e-mail w domenie student.uj.edu.pl.   

§ 3 

Wydziałowa Rada Wydziału Polonistyki UJ: 

1) Udziela starostom niezbędnych informacji w zakresie spraw studenckich;  

2)  Udziela  starostom  niezbędnego  wsparcia  merytorycznego  oraz  –  na  wniosek

starosty  –  pośredniczy  w  kontaktach  między  studentami  danego  kierunku

a pracownikami naukowymi,  władzami  Wydziału,  sekretariatami studenckimi  bądź

kierownikiem kierunku; 

3) Na wniosek starostów przeprowadza szkolenia w zakresie regulaminu studiów oraz

procedur  obowiązujących  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim  ze  szczególnym

uwzględnieniem specyfiki Wydziału Polonistyki UJ; 

4) Na potrzeby skutecznej  wymiany informacji  ze starostami tworzy grupę  Forum

starostów Wydziału Polonistyki  UJ na portalu  Facebook.  Administratorem grupy

jest Przewodniczący Wydziałowej Rady.

§ 4 

1. W  celu  realizacji  postanowień  niniejszej  uchwały,  Przewodniczący

Wydziałowej  Rady  może  powołać  spośród  członków  Wydziałowej  Rady

Pełnomocnika  Przewodniczącego  do  spraw  starostów.  Fakt  powołania

pełnomocnika niezwłocznie podaje się do wiadomości starostom. 

PL 31-007 Kraków, ul. Gołębia 14, pokój 57
tel. (+48) 12 663 15 23, wp@samorzad.uj.edu.pl

wp.samorzad.uj.edu.pl



2. Powołanie  Pełnomocnika  Przewodniczącego  do  spraw  starostów  następuje

w drodze zarządzenia Przewodniczącego Wydziałowej Rady.

3. W zarządzeniu Przewodniczący Wydziałowej Rady: 

1)  powołuje pełnomocnika;

2) określa,  które  z  obowiązków  Przewodniczącego  Wydziałowej  Rady

wynikające z niniejszej uchwały będą realizowane przez  pełnomocnika. 

§ 5 

1. Osoby  wybrane  na  starostów  kierunków  przed  wejściem  w  życie  niniejszej

uchwały są traktowane jako starości w rozumieniu niniejszej uchwały.    

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Starosta jest zwyczajową funkcją występującą na uniwersytecie i jako taka dotychczas

funkcjonowała  na  niektórych  kierunkach  na  Wydziale  Polonistyki  UJ.  Sytuacja

pandemii oraz wynikające z niej problemy związane ze zdalnym prowadzeniem zajęć

oraz  zmianą  form  zaliczeń  przedmiotów  zwróciły  uwagę  Wydziałowej  Rady  na

konieczność  ściślejszej  współpracy  między  Wydziałową  Radą  a  studentami

poszczególnych kierunków studiów Wydziału  Polonistyki  UJ. Samorząd Studentów

UJ  jest  organem  umocowanym  prawnie  do  reprezentowania  studentów,  niemniej

jednak  nie  jest  możliwe,  aby  w  Wydziałowej  Radzie  znaleźli  się  przedstawiciele

dokładnie  wszystkich  kierunków  istniejących  na  Wydziale.  Wiele  rozpatrywanych

przez  Wydziałową Radę spraw i  podejmowanych decyzji  w kwestiach  studenckich

wymaga szerokich konsultacji,  co jest niemożliwe bez stałego i ścisłego kontaktu ze

studentami.  Mając  to  na  względzie,  Wydziałowa  Rada  postanowiła  uporządkować

prawnie  tę  kwestię.  Przy  pomocy  starostów  Wydziałowa  Rada  będzie  w  stanie

z większą skutecznością realizować swoje regulaminowe obowiązki.  

Uchwała uzyskała akceptację władz dziekańskich Wydziału Polonistyki UJ.    
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Otrzymują: 

1. Prodziekan do spraw dydaktycznych Wydziału Polonistyki UJ.

2. aa. 
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