
Protokół z IV zebrania Parlamentu Studenckiego UZ 

z dnia 07.02.2018 

1. Przywitanie 

Przewodnicząca PS UZ przywitała zgromadzone osoby. Na zebraniu obecnych było 8 osób wg listy 

obecności.  

 

2. Przyjęcie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia PS UZ z dnia 10.01.2018 r. 

Za przyjęciem poprzedniego sprawozdania przeprowadzono głosowanie: 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

8 0 0 

 

 

3. Przyjęcie planu posiedzenia 

Za przyjęciem planu przeprowadzono głosowanie: 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

8 0 0 

 

 

4. Uzupełnienie składu Studenckiej Komisji Wyborczej 

W uzupełniającej rekrutacji do SKW zgłosiły się następujące osoby: 

 Marianna Wcisło – Wydział Humanistyczny – PRZYJĘTA 

 Dalia Górska – Wydział Ekonomii i Zarządzania – ODRZUCONA 

 Patrycja Musiałowska – Wydział Ekonomii i Zarządzania – ODRZUCONA 

 Karolina Tarnowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – PRZYJĘTA 

 Barbara Agaciak – Wydział Prawa i Administracji – PRZYJĘTA 

 

Doszło do zmiany Przewodniczącej SKW. Została nią Hanna Prosół z Wydziału Ekonomii i 

Zarządzania.  

Ze względu na termin zimowej rekrutacji na studia, PPS zaproponowała Przewodniczącej SKW 

zmianę terminu wyborów. O decyzji zostaniemy poinformowani. 

 

5. Zjazd Forum Uczelni Technicznych w Gdańsku – odbył się w dniach 30.11.2017 – 03.12.2017. 

Uczestniczyli w nim: Konrad Czech, Rafał Kozłowski, Hanna Prosół, Patrycja Urbaniak, Dominika 

Masionek oraz Beata Mucha. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze statutowe, a Przewodniczącym 

został Damian Wośko z Politechniki Rzeszkowskiej. 

 



6. Zjazd Forum Unwiersytetów Polskich w Opolu –odbył się w dniach 19.01.2018  - 21.01.2018. 

Uczestniczyli w nim: Dominika Masionek, Patrycja Urbaniak, Tetiana Yurkova. Podczas Zjazdu, 

Patrycja Urbaniak otrzymała absolutorium za swoją kadencję jako Przewodnicząca FuniP, a na jej 

miejsce został wybrany Wojciech Kiełbasiński z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

 
7. Maciej Kwiatkowski opracował nowe Zasady Podziału Środków dla Kół Naukowych i Organizacji 

Studenckich, które to wejdą w życie z dniem 1 marca 2018 r.  

 
8. a. Trzy osoby z PS UZ, tj. Diana Bąbel, Maciej Kwiatkowski oraz Konrad Czech, w związku z 

nadchodzącą datą ukończenia studiów utracą status studenta, a tym samym mandat w PS UZ. W 

związku z tym należy wybrać nowych kandydatów, którzy obejmą ich miejsca w Prezydium.  

 
b. Beata Mucha złożyła ustny wniosek o wycofanie mandatu Elwiry Zygielewicz. Wniosek wynika z 

wielokrotnych nieobecności. 

 

c. Speed Dating – Martyna Konieczna, która kordynuje ten projekt poinformowała, że impreza 

odbędzie się 22.02.2018 r. w klubie „Wyspa”. Podczas wieczoru odbędzie się występ kabaretu 

„Wigry 3”, a także impreza z DJ-em. 8 W dniu 08.02.2018 należy złożyć dokumenty dot. organizacji 

wieczoru w Dziale Spraw Studenckich. 

 

d. 2-4.03.2018 odbędzie się Zjazd Komisji Wyższych Szkół Medycznych, w którym udział wezmą 

Jędrzej Dragan i Dominika Masionek. Zjazd odbędzie się w Białymstoku. 

22-25.02.2018 odbędzie się Zjazd Forum Uczelni Technicznych, w którym udział wezmą Anna 

Omieczyńska, Jędrzej Dragan i Konrad Czech. Zjazd odbędzie się w Bielsko – Białej. 

 

e. Podczas zebrana ustalono jakie elementy mają zawierać kalendarze akademickie: 

- kolor: ciemnoniebieski, 

- logo UZ na okładce, 

- format a5, 

- należy umieścić trzy wstążkowe zakładki, najważniejsze informacje dot.organizacji roku 

akademickiego, zaznaczyć ważne daty ( w tym imprezy w klubie X-Demon), gry typu sudoku, 

labirynt, a także mapy campusów, 

- ma zawierać ok. 200 stron, 

- ma zawierać 4 strony z miejscem na plan zajęć, 

- infografika z członkami PS UZ, 

- infografika z władzami Uczelni, 

- lista kontaktowa do wykładowców (do uzupełnienia przez studenta), 

- informacja dot. godzin otwarcia dziekantów, 



- 2 strony ze zdjęciami z różnych akcji PS UZ, 

-należy umieścić w nim informację, że Zielona Góra to miasto uniwersyteckie, 

- rozkład autobusów miejskich, kursujących na liniach pomiędzy poszczególnymi campusami i 

wydziałami UZ, 

- informacje o klubie „Wyspa”, a także klubach „U Ojca”, „Gęba” (należy to wcześniej ustalić z 

właścicielami klubów). 

 

        Protokół sporządziła: 

        Sekretarz PS UZ   

        Beata Mucha 


