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              Załącznik nr 1 
           Wersję elektroniczną należy przesłać na adres dss@ue.poznan.pl  do 25 listopada 

            natomiast podpisaną wersję papierową przekazać do DSS do 25 listopada  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI STUDENCKIEJ/ PSUEP/RD 

 

Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok 2019 
 

Dane informacyjne 

Dane składającego sprawozdanie: Ewa Rzeszewska – Członek Zarządu ds. Finansowych, ewa.rzeszewska@gmail.com, 791772280 

aktualna liczba członków  83(w tym studenci z zagranicy: 0) 

Adres strony internetowej: www.psuep.org 

krótki opis organizacji i główne cele działania   

 

Data i 

miejsce 

wydarzenia 

Wydarzenia, projekty i inne przedsięwzięcia zrealizowane w danym 

roku kalendarzowym  

(podać najistotniejsze informacje o wydarzeniu – temat przewodni, 
zamierzony cel, uzyskane efekty) 

Działania podjęte na UEP 
Kwota finansowania 

w zł 

Realizacja na Uczelni3 

Liczba 

uczestników/ 

beneficjentów 

(szacunkowo) 

fundusz na 

działalność 

społ-kult. stud. 

i dokt. 

Inne 1 

rok 2019 

Wydatki wewnętrzne Parlamentu Studenckiego 

w tym: 

- posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

- udział w konferencjach 

- wydatki bieżące 

wydatki niezbędne do 

całorocznej pracy 

Parlamentu 

Studenckiego 

wszyscy 

członkowie 

PSUEP 

- 9000zł 

- 12095,41zł 

- 6747,90 zł 

 

marzec 

2019 

Poznań 

Mosty Ekonomiczne 

Projekt realizowanych w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych. 

Składa się z 2 części: przeprowadzenia rekrutacji oraz 

zorganizowania wyjazdu z możliwością uczestniczenia w 

zajęciach na 4 inne uczelnie ekonomiczne w Polsce i 

zorganizowania zajęć dla innych studentów na Uniwersytecie 

Ekonomicznym oraz przyjęcie ich w Poznaniu. 

promocja na UEP, 

rekrutacja dla 

studentów UEP 

60 

studentów 

UEP 

10 999,59 zł 

 

 

 

 

kwiecień 

2019 

UEP 

Battaliada 

Projekt zakładający rywalizację drużyn składających się ze 

studentów UEP na przestrzeni miesiąca. 

promocja na UEP, 

udział studentów UEP, 

 

120 

studentów 

UEP 

1 554,00 zł  

16 maja 

2019 

Poznań 

Integralia 

Festiwal muzyczny, którego celem jest integracja środowiska 

studenckiego. 

patronat Rektora UEP 

promocja na UEP i na 

AWF, 

5 000 

studentów z 

UEP i AWF 

18 000,00 zł  
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Maj 

2019 

Pochód Juwenaliowy 
Rywalizacja poznańskich uczelni w postaci tematycznego pochodu, 

przejście ulicami miasta i początek święta studentów Juwenalia. 

promocja na UEP, 

udział studentów UEP, 

promowanie uczelni na 

tle innych środowisk 

uczelnianych z 

Poznania 

200 

studentów 

UEP 

742,65 zł  

Maj 2019 

Juwenalia 

Kilkudniowy festiwal muzyczny dla wszystkich studentów z 

Poznania. 

promocja uczelni na tle 

innych środowisk 

uczelnianych z 

Poznania, 

promocja na uczelni 

40 000 

studentów z 

Poznania 

7 000,00 zł  

Kwiecień 

2019 

Gala Victorii 

Wydarzenie poprzedzone głosowaniem, na którym studenci mają 

szansę wyróżnić i nagrodzić pracowników UEP 

promocja na uczelni 

wśród studentów i 

pracowników uczelni 

100 

studentów 

oraz 

zaproszeni 

pracownicy 

uczelni 

958,87 zł  

Wrzesień 

2019 

ADAPT 

Kilkudniowy wyjazd integracyjny i informacyjny dla studentów I 

roku. 

promocja na uczelni, 

promocja w czasie 

rekrutacji na UEP 

250 

studentów 

UEP 

3 440,00 zł  

Grudzień 

2019 

Wigilia 

Spotkanie wigilijne zorganizowane przez parlament z 

uwzględnieniem zaproszenia władz uczelni. 

promocja na uczelni 

członkowie 

PSUEP i 

zaproszeni 

goście 

350,00 zł  

Luty 2019 

BAL UEP 

Uroczyste wydarzenie skierowane do studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu 

Promocja na uczelni 
250 

studentów 
2 000zł 

 

2019 

Działalność Komisji 

w tym: 

- Prezydium 

- Komisja ds. Projektów 

- Komisja Informacji i Promocji 

- Komisja Prawno-Dydaktyczna 

- Komisja Rewizyjna 

- na rzecz działalności Członka Zarządu ds. HR 

 

członkowie 

PSUEP i 

beneficjenci 

projektów 

- 2 800,28 zł 

- 410,80zł 

- 3084,50zł 

-0 zł 

- 0 zł 

- 816zł 
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             …………………………………… 

1 - inne źródło finansowania, np. sponsorzy, wpłaty uczestników lub sponsorów, składki członkowskie
                          w imieniu Zarządu (data i podpis)

 

2- autosumowanie – prawy klawisz myszy 

3- realizacja na uczelni np. patronat Uczelni, promocja, identyfikacja z Uczelnią, itp. 

     
 

SUMA2: 0,00 
 

0,00 80 000zł 0,00 


