Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Regulaminowej nr 1 z dnia 2009.04.01
Wezwanie do sprawozdania dla Przewodniczącego SSPW:

Drogi Senatorze!
W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego kwartału kadencji 2009 Samorządu
Studentów Politechniki Warszawskiej, Komisja Regulaminowa przygotowała punkty,
według których powinieneś stworzyć sprawozdanie z Twej działalności.
1/. Prosimy o przesłanie do godziny 23:59 dnia 8 kwietnia następujących
dokumentów w formie elektronicznej, oraz przygotowanie się do rozmowy
na ich temat podczas przesłuchania:
a) Dokumentację dotyczącą prac Parlamentu SSPW. W tym podjętych uchwał oraz
protokołów posiedzeń.
b) Dokumentację organizacyjną dotyczącą działania Kolegium jako całości, jak i
poszczególnych Senatorów Studenckich.
c) Dokumentację dotyczącą współpracy SSPW z organizacjami / samorządami /
instytucjami.
d) Listę wszystkich powołanych pełnomocników wraz z pełnomocnictwami.
e) Listę tematów / narzekań / problemów które chciałbyś/łabyś poruszyć podczas
przesłuchania.
2/. Prosimy o przygotowanie się do rozmowy na następujące tematy:
a) Praca Kolegium – efekty, opinie, uwagi.
b) Atmosfera pracy w Kolegium. Kto lub co Ciebie motywuje do pracy a co
przeszkadza w pracy?
c) Relacje z innymi Senatorami Studenckimi.
d) Osoby wyróżniające się w pracach nad projektami które organizowałeś/-aś lub
których realizację miałeś/-aś możliwość obserwować.
e) Ocena działania Komisji Programowych, Senatorów Studenckich oraz
Pełnomocników.
f) Przejrzystość finansów / procesu przyznawania dofinansowań z FKW.
g) Praca w SSPW – motywacje, problemy, uwagi, propozycje.
h) Ocena funkcjonowania biura SSPW i CRS.

Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Regulaminowej nr 1 z dnia 2009.04.01

Wezwanie do sprawozdania dla Przewodniczących Komisji Programowych:

Drogi Senatorze!
W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego kwartału kadencji 2009 Samorządu
Studentów Politechniki Warszawskiej, Komisja Regulaminowa przygotowała punkty,
według których powinieneś stworzyć sprawozdanie z Twej działalności.
1/. Prosimy o przesłanie do godziny 23:59 dnia 8 kwietnia następujących
dokumentów w formie elektronicznej, oraz przygotowanie się do rozmowy
na ich temat podczas przesłuchania:
a) Dokumentację finansową dotyczącą środków przyznanych Komisji. W tym w
szczególności informacje na temat projektów posiadających dofinansowanie z pul
podlegających Komisji.
b) Uchwały podjęte przez Komisję, wraz z krótkimi opisami jeżeli są one potrzebne.
Oraz linki do nich w przypadku jeżeli zostały umieszczone online.
c) Oficjalne pisma skierowane do władz bądź administracji Uczelni.
d) Dokumentację organizacyjną oraz finansową dotyczącą projektów organizowanych
przez Ciebie lub grupy zadaniowe Komisji.
e) Listę oraz skład zespołów zadaniowych Komisji wraz z listą zadań przed nimi
postawionych oraz aktualnym stanem ich realizacji.
f) Terminarz posiedzeń Komisji, ich agenda oraz listy obecności z podziałem na
jednostki delegujące / z prawem głosu.
g) Sprawy wniesione przez członków Komisji oraz stan ich realizacji.
h) Listę tematów / narzekań / problemów które chciałbyś/-łabyś poruszyć podczas
przesłuchania.
2/. Prosimy o przygotowanie się do rozmowy na następujące tematy:
a) Praca Kolegium – efekty, opinie, uwagi.
b) Atmosfera pracy w Kolegium. Kto lub co Ciebie motywuje do pracy a co przeszkadza
w pracy?
c) Relacje z innymi Senatorami Studenckimi. W szczególności z Przewodniczącą SSPW.
d) Jakie dodatkowe obowiązki nałożyła na Ciebie Przewodnicząca SSPW lub o co
zostałeś/-aś poproszony/-a przez innego Senatora?
e) Osoby wyróżniające się w pracach nad projektami które organizowałeś/-aś lub
których realizację miałeś/-aś możliwość obserwować.
f) Ocena działania Komisji Programowych.
g) Przejrzystość finansów / procesu przyznawania dofinansowań z FKW.
h) Praca w SSPW – motywacje, problemy, uwagi, propozycje.
i) Ocena funkcjonowania biura SSPW i CRS.

Załącznik nr 1 do uchwały Komisji Regulaminowej nr 1 z dnia 2009.04.01
Wezwanie do sprawozdania dla Senatorów Studenckich SSPW:

Drogi Senatorze!
W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego kwartału kadencji 2009 Samorządu
Studentów Politechniki Warszawskiej, Komisja Regulaminowa przygotowała punkty,
według których powinieneś stworzyć sprawozdanie z Twej działalności.
1/. Prosimy o przesłanie do godziny 23:59 dnia 8 kwietnia następujących
dokumentów w formie elektronicznej, oraz przygotowanie się do rozmowy
na ich temat podczas przesłuchania:
a) Dokumenty organizacyjne oraz finansowe dotyczące projektów organizowanych lub
prowadzonych przez Ciebie wraz ze szczegółowym terminarzem ich wykonania, oraz
aktualnym, szczegółowo opisanym stanem ich realizacji. W przypadku jeśli projekt
jest podzielny na zakresy działań (zdobycie sponsorów / zamówienie części /
realizacja) prosimy o uwzględnienie ich w ramach terminarza projektu.
b) Krótką informację o tym w pracach których organów Uczelni brałeś/-łaś udział.
c) Krótką informację o reprezentowaniu SSPW na forum środowiska akademickiego
poza PW, jeżeli takie miało miejsce.
d) Listę tematów / narzekań / problemów które chciałbyś/-łabyś poruszyć podczas
przesłuchania.
2/. Prosimy o przygotowanie się do rozmowy na następujące tematy:
a) Praca Kolegium – efekty, opinie, uwagi.
b) Atmosfera pracy w Kolegium. Kto lub co Ciebie motywuje do pracy a co
przeszkadza w pracy?
c) Relacje z innymi Senatorami Studenckimi. W szczególności z Przewodniczącą SSPW.
d) Jakie dodatkowe obowiązki nałożyła na Ciebie Przewodnicząca SSPW lub o co
zostałeś/-aś poproszony/-a przez innego Senatora?
e) Osoby wyróżniające się w pracach nad projektami które organizowałeś/-aś lub
których realizację miałeś/-aś możliwość obserwować.
f) Ocena działania Komisji Programowych, w pracach których brałeś/-aś udział.
g) Przejrzystość finansów / procesu przyznawania dofinansowań z FKW.
h) Praca w SSPW – motywacje, problemy, uwagi, propozycje.
i) Ocena funkcjonowania biura SSPW i CRS.

