
 

Protokół z I Posiedzenia  

Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- kadencji 2020/2021 – 

 

01.06.2020 Godzina 20: 00 – POSIEDZENIE ZDALNE 

 

Otworzenie obrad 

Obrady otworzył przedstawiciel Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego -

Jędrzej Dragan.  W posiedzeniu wzięło udział 14 z 15 uprawnionych członków.  

 

1. Jędrzej Dragan 

2. Wiktor Tworkowski 

3. Kinga Żmuda 

4. Kacper Łuszczki 

5. Marcin Bundziów 

6. Małgorzata Węclewska 

7. Bartosz Robak 

8. Eryk Wacka 

9. Iga Kolasa 

10. Miłosz Korczak 

11. Piotr Zieliński 

12. Adrian Karacz 

13. Agnieszka Dubel 

14. Bartłomiej Czyżniewski 

 

Prowadzący posiedzenie stwierdził kworum oraz przedstawił plan posiedzenia.  

 



 

Plan Posiedzenia 
CZĘŚĆ WYBORCZA 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta. 

2) Przyjmowanie Kandydatur na Przewodniczącego WRS Collegium Medicum. 

3) Prezentacja sylwetki kandydatów na Przewodniczącego WRS Collegium Medicum. 

4) Pytania do kandydatów.  

5) Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego WRS Collegium Medicum.  

6) Wyniki głosowania. 

7) Prezentacja kandydatury Sekretarza przez Przewodniczącego WRS.  

8) Głosowanie nad wyborem Sekretarza przez WRS.  

9) Wyniki głosowania. 

10)  Zakończenie części wyborczej.  

CZĘŚĆ II 

1) Prezentacja planu działania WRS na rok 2020/2021.  

- Wyznaczenie planu działania na najbliższy okres.  

- Dyskusja na temat długoplanowej strategii działania związanej z : 

a) z jakością kształcenia; 

b) ze sprawami nauki, kultury i sportu; 

c) ze sprawami socjalnymi studentów;  

2) Dyskusja na temat wydarzeń związanych ze wznowieniem działalności dydaktycznej 

przez Uniwersytet, w tym:  

- Kwaterowaniu w Studenckich Domach Mieszkalnych. 

- Organizacji zajęć klinicznych oraz kwestiach technicznych z tym związanych. 

- Wymogach sanitarnych związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. 

3) Dyskusja na temat struktury i funkcjonowania WRS CM; 

- Dyskusja na temat Regulaminu WRS CM.  

- Dyskusja na temat finansowania WRS CM. 

- Zgłoszenie propozycji opracowania regulaminu wewnętrznego WRS Collegium 

Medicum.  

4) Wolne wnioski  

5) Zakończenie obrad. 



 

Przyjęcie planu posiedzenia (20:04).  

W głosowaniu jawnym oddano: 14 głosów za; 0 głosów przeciw; 0 głosów 

wstrzymujących się. 

Rozpoczęcie części wyborczej Posiedzenia o 20:05.  

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.  

a) Głosowanie na stanowisko protokolanta. Jędrzej Dragan zaproponował 

stanowisko Miłoszowi Korczakowi.  

 

W głosowaniu jawnym oddano: 14 głosów za; 0 głosów przeciw; 0 głosów 

wstrzymujących się. Miłosz Korczak został wybrany Protokolantem spotkania.  

 

b) Głosowanie na stanowiska Komisji Skrutacyjnej. Jędrzej Dragan zaproponował 

stanowiska w Komisji następującym osobom: 

- Miłoszowi Korczakowi 

- Adrianowi Karaczowi 

- Piotrowi Zielińskiemu 

W głosowaniu jawnym oddano: 14 głosów za; 0 głosów przeciw; 0 głosów 

wstrzymujących się. Skład komisji został zatwierdzony. Komisja Skrutacyjna 

wybrała Piotra Zielińskiego przewodniczącym.  

2) Komisja Skrutacyjna rozpoczęła przyjmowanie Kandydatur na Przewodniczącego 

WRS CM (godzina 20:14).  

Wpłynęła kandydatura Jędrzeja Dragana. Nikt inny nie zgłosił swojej kandydatury.  

3) Jędrzej Dragan zaprezentował swoją kandydaturę.  

4) Pytania do kandydatów.  

Nie zgłoszono pytań do kandydata na Przewodniczącego.  

5) Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego WRS CM odbyło się pomiędzy 

20:24, a 20:29. Głosowanie tajne odbyło się za pomocą systemu anonimowych 

tokenów wykorzystujących platformę „formularze google”.  



 

6) Wyniki głosowania na Przewodniczącego WRS CM (kandydat: Jędrzej Dragan).  

W głosowaniu tajnym oddano 14 głosów za; 0 głosów przeciw; 0 głosów 

wstrzymujących się.  

Jędrzej Dragan został wybrany przewodniczącym Wydziałowej Rady Studentów 

Collegium Medicum.   

7) Prezentacja kandydatury Sekretarza przez Przewodniczącego.  

Przewodniczący zaprezentował kandydaturę Kacpra Łuszczki na stanowisko 

Sekretarza.  

8) Głosowanie nad wyborem Sekretarza. 

Głosowanie tajne odbyło się za pomocą systemu anonimowych tokenów 

wykorzystujących platformę „formularze google”. 

9) Wyniki głosowania 

W głosowaniu tajnym oddano 14 głosów za; 0 głosów przeciw; 0 głosów 

wstrzymujących się.  

Kacper Łuszczki został wybrany Sekretarzem Wydziałowej Rady Studentów 

Collegium Medicum.   

Zakończenie części wyborczej o 20:35.   

Rozpoczęcie II części Posiedzenia o 20:35.  

1) Prezentacja planu działania WRS CM na rok 2020/2021 przez Przewodniczącego.  

Przewodniczący zaproponował podzielenie kadencji na okres przejściowy (do końca 

tego semestru) oraz nowy rok (od października do 1 czerwca 2021 roku).   

 

Rada Medyków rozpoczęła dyskusje na temat obecnych spraw.  

Rada przygotowała zestaw pytań do władz uczelni związanych ze wznowieniem 

działalności dydaktycznej.   

 

Przewodniczący rozpoczął dyskusje na temat potencjalnych celów i akcji do 

przeprowadzenia przez WRS CM:  

- Nowy regulamin  



 

- Szkolenie dla kół naukowych 

- Szkolenie z pierwszej pomocy 

- Efektywne Pisanie Prac Naukowych 

- Szafki w szpitalu 

- Dzień medyka / White Coat Party – wydarzenia integracyjne  

- White after – wydarzenie integracyjne 

- Szkolenie z Praw Studenta – szkolenie dla studentów I roku. 

- Szkolenia dla Samorządu – na temat funkcji i funkcjonowania samorządu.  

- Wyjazdy Naukowe 

- Strefy studenta w szpitalu 

- Przygotowanie standardów wykorzystania zdalnego Nauczania na przyszły rok 

akademicki 

- Dyskusja: współpraca ze starostami 

- Ewaluacja jakości kształcenia 

- Fanpage WRS CM 

- Przyjmowanie interesantów w biurze (po umówieniu przez telefon/fanpage) 

 

2) Dyskusja na temat wydarzeń związanych ze wznowieniem działalności 

dydaktycznej przez Uniwersytet. 

Przewodniczący przedstawił obecny stan zakwaterowania, możliwości 

uczelni oraz przewidywaną strategie wykorzystana przez uczelnie domów 

studenckich. Brak możliwości zakwaterowania w akademikach SBM oraz 

wcześniak. Omówiono potencjalne zagrożenia epidemiologiczne związane ze 

wznowieniem zajęć dydaktycznych. Rada medyków ustaliła stanowisko, że w 

przypadku jakiejkolwiek niemożliwości uczestnictwa w zajęciach z przyczyn 

epidemiologicznych, student powinien mieć możliwość odrobienia zajęć. Pytanie o 

te możliwość zawarto w piśmie do dziekan.  

 

3) Dyskusja na temat struktury i funkcjonowania WRS CM;  

Dyskusja na temat Regulaminu WRS CM oraz budżetu.  Przewodniczący 



 

zaproponował rozpoczęcie prac na następnym posiedzeniu z powodu konieczności 

skupienia się na obecnych problemach.  

 

4) Wolne wnioski: 

 

a. Pytania o histologię - kolokwium praktyczne: 

Przedstawiono problem zmieniania warunków zaliczeń kolokwiów w 

trakcie roku akademickiego. Sekretarz oznajmił, że zmiana progu 

zaliczeniowego jest możliwa, jeśli nastąpiło porozumienie ze studentami. W 

Regulaminie studiów natomiast nie jest dokładnie powiedziane co oznacza 

“porozumienie”, dlatego do pytań do dziekanatu zostanie dodane pytanie “Co 

oznacza “porozumienie” w Regulaminie UZ?”.  

b. WRS CM zaproponowała spotkania głównie online, jednak jeśli trzeba 

będzie omówić istotną sprawę, to WRS CM powinna się spotkać twarzą w 

twarz.  

c. Rozpoczęto dyskusje na temat metod komunikacji WRS ze studentami.   

Sekretarz zaproponował, by powstał Fanpage WRS CM, gdyż grupa na 

Facebooku trudniej się nadaje do celów marketingowych. Przewodniczący 

się zgodził; Małgorzata Węclewska się zgodziła i zaproponowała, że 

pomoże w tworzeniu Fanpage’a WRS CM. 

d. Rozpoczęto dyskusję na temat przenosin ze studiów niestacjonarnych na 

stacjonarne.  

Iga Kolasa zaprezentowała problem studentów niestacjonarnych, którzy nie 

mogą się przenieść na studia stacjonarne. Wcześniej studenci niestacjonarni 

zaprezentowali prośbę o zmniejszenie średniej ocen przedmiotów, 

wymaganej do przenosin (z 4.8 na 4.6), jednak władze uczelni 

odpowiedziały, że będzie całkowicie unikać przenosin studentów 

niestacjonarnych na studia stacjonarne, z powodu “zbyt dużych kłopotów z 

tym związanych”. Dodatkowym problemem było nieodpisywanie władz 

uczelni na składane przez studentów wnioski o przeniesienie, a także na 

apelacje. Studenci niestacjonarni zaprezentowali problem prodziekanowi, 

dziekanowi i prorektorom, lecz nie otrzymali z ich strony pomocy.  



 

e. Prezent dla absolwentów (broszka/bluza/sygnety)  

WRS CM zaproponowała stworzenie prezentów dla absolwentów CM 

Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ). WRS CM zaproponowała sygnety,  

a także broszki. Jędrzej Dragan poinformował o potencjalnych kosztach 

wykonania przypinek oraz broszek. Zaproponowano także stworzenie bluz 

wydziałowych.  

f. Piotrek Zieliński przedstawił też problem pierwszych miesięcy wykładów na 

4 i 5 roku, kiedy to wykłady mogą trwać od 9 do 19 jednego dnia.   

Piotrek Zieliński stwierdził, że wykłady powinny trwać maksymalnie 3 

godziny dziennie. Sekretarz stwierdził, że rozwiązaniem takiego problemu 

może być e-learning.  

WRS CM ustaliła, że Przewodniczący zaproponuje termin kolejnego posiedzenia po 

otrzymaniu informacji zwrotnej od władz wydziału na temat wznowienia zajęć.  

 

Obrady zakończyły się o godzinie 22:36. 

Protokół sporządził Miłosz Korczak wraz z sekretarzem Kacprem Łuszczki. 


