
 

Protokół z II Posiedzenia  

Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- kadencji 2020/2021 – 

 

08.06.2020 Godzina 20: 00 – POSIEDZENIE ZDALNE 

 

Otworzenie obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

(WRS CM) - 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. Iga Kolasa 

9. Miłosz Korczak 

10. Piotr Zieliński 

11. Adrian Karacz 

12. Agnieszka Dubel 

13. Bartłomiej Czyżniewski 

14. Karolina Tarnowska 

 

Prowadzący posiedzenie stwierdził kworum oraz przedstawił plan posiedzenia.  

 

 



 

Plan Posiedzenia 

1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

3) Przyjęcie sprawozdania z I posiedzenia WRS CM.  

4) Dyskusja na temat spotkania z dziekan i stanowiska samorządu wobec udostępnionych 

do tej pory informacji na temat wznowienia działalności dydaktycznej. 

5) Dyskusja na temat tegorocznej sesji. 

6) Dyskusja na temat praktyk wakacyjnych.  

7) Opiniowanie regulaminu zdalnego nauczania. 

8) Dyskusja na temat utworzenia Fanpagu WRS CM.   

9) Dyskusja na temat organizacji roku akademickiego 2020/2021 

10) Dyskusja nad logiem WRS CM. 

11) Wolne wnioski  

12) Zakończenie obrad. 

 

Rozpoczęcie Posiedzenia o 20:00 
 

1) Przewodniczący otworzył posiedzenie.  

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

Głosowanie nad przyjęciem: 14 za; 0 przeciw; 0 się wstrzymało. 

 

3) Przyjęcie sprawozdania z I posiedzenia WRS CM o godz. 20:02. 

Głosowanie nad przyjęciem: 14 za; 0 przeciw; 0 się wstrzymało. 

 

4) Dyskusja na temat spotkania z dziekanem i stanowiska samorządu wobec 

udostępnionych do tej pory informacji na temat wznowienia działalności dydaktycznej. 

Przewodniczący zaproponował spotkanie w środę z dziekanem, z udziałem 

przedstawiciela IV roku oraz protokolanta.  



 

Piotr Zieliński zaproponował, aby podczas spotkania z dziekanem omówić zasady 

przeprowadzania zajęć podczas pierwszych miesięcy kolejnych semestrów. 

Zaproponował, aby ograniczyć w tym czasie lub zrównoważyć liczbę zajęć 

teoretycznych, z praktycznymi.  WRS CM zgodziła się na tę propozycję. 

 

5) Dyskusja na temat tegorocznej sesji. 

WRS CM przyjęła stanowisko, aby na najbliższym spotkaniu omówić datę oraz formę 

niezaplanowanych egzaminów na rocznikach III, IV, V.   

Godzina  21:04  

Małgorzata Węclewska opuściła obrady. Ilość członków na Posiedzeniu 13/15.  

Kworum zostało zachowane.  

 

6) Dyskusja na temat praktyk wakacyjnych.  

Prowadzący planuje zapytać wszystkie spisane pytania na spotkaniu w środę  

z dziekanem.  

7) Opiniowanie regulaminu zdalnego nauczania. 

- Poruszono problem zbyt małej ilości czasu na jedno pytanie. Przygotowano  

i sformułowano argumenty przemawiające za ustaleniem minimalnego czasu – 60 

sekund.  

- Przewodniczący zasugerował, aby czas dostępności testu został wydłużony do 5 

minut.  

- Ustalono, że próg zaliczenia egzaminu powinien wynosić tyle, ile jest w sylabusie.  

- Przewodniczący wyraził opinie, że podpunkt „przed rozpoczęciem zdalnego egzaminu 

należy przeprowadzić identyfikację” jest potrzebny. Ze względu na brak dokładnych 

informacji jak ma przebiegać weryfikacja, WRS ustalił, że przed podjęciem decyzji 

należy skonsultować ten temat z władzami wydziału.   

- Spisano problemy techniczne występujące na platformie do zdalnego nauczania.  

- Przewodniczący wyraził niepokój w związku z podpunktem „egzaminy 

przeprowadzone na platformie CM UZ rozpoczynać się będą treścią klauzuli [...]”, 

ponieważ nie jest jeszcze znana treść poruszane w regulaminie klauzuli.   



 

- WRS CM nie zgadza się na zapis, aby studenci mieli tylko godzinę na zgłoszenie 

problemów z platformą. WRS CM zaproponowała, żeby było to 24 godziny i dostęp do 

pytań po teście, ewentualnie dodać opcję zastrzegania pytań.  

 

8) Dyskusja na temat utworzenia Fanpagu WRS CM.   

Prowadzeniem fanpage’a zajmie się przewodniczący i każdy, kto będzie chciał. Do 

stworzenia fanpage’a zgłosiła się Małgorzata Węclewska i Kacper Łuszczki. Fanpage 

powinien zostać stworzony w przeciągu następnych 2 tygodni.  

 

9) Dyskusja na temat organizacji roku akademickiego 2020/2021 

Przewodniczący zaproponował, aby terminy egzaminów były podane już na początku 

roku akademickiego, a plan zajęć miesiąc przed zajęciami. Zaproponowano również, by 

terminy fakultetów były znane przed rozpoczęciem na nie zapisów, a także by nie były 

one realizowane w trakcie sesji. Przewodniczący zaproponował również stworzenie 

Informatora Praw Studenckich. WRS CM zaaprobowała wszystkie pomysły. 

Przewodniczący zaproponował stworzenie formularza, gdzie będą zapisane wszystkie 

pomysły na Nowy Rok. 

 

Godzina 21:22 

 Posiedzenie opuściła Iga Kolasa. Ilość członków na posiedzeniu: 12/15. 

 

10) Dyskusja nad logiem WRS CM. 

 

Przewodniczący przedstawił potencjalne formy loga WRS CM. Uzgodniono, że logo 

powinno składać się symbolu oraz znajdującym się pod nim napisem.  

 

 

 



 

11) Wolne wnioski  

Kinga Żmuda: Poruszyła temat zwrotu należności za nadpłacone karnety 

Akademickiego Związku Sportowego. Przewodniczący: Zobowiązał się uzyskać 

informacje na ten temat.   

Przewodniczący: Poprosił WRS o wyrażenie opinii na temat studiów dualnych. Miałyby 

polegać one na tym, że studenci mieliby szansę na zdobycie dodatkowych kwalifikacji 

np. na sekretarza medycznego, podczas trwania studiów. WRS CM wyraziła pozytywną 

opinię.  

Wiktor Tworkowski: Poruszył temat nauki dodatkowych języków na CM UZ. WRS 

podjęła decyzję, że należy przedstawić pomysł dodatkowej współpracy z Centrum 

Językowym UZ.  

Miłosz Korczak: Poruszył problem przeprowadzania zajęć z języka angielskiego na 

pierwszym roku studiów. Zaproponował przeniesienie tych zajęć na wyższe lata.  

WRS nie ustaliła wspólnego stanowiska.  

Adrian Karacz: zaproponował, aby w środę w trakcie rozmowy z dziekanem poruszyć 

problem dostępności centrum symulacji medycznych. 

Kinga Żmuda poruszyła problem braku przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa  

i Pierwszej Pomocy na 1 roku studiów, na kierunku lekarskim.  

Przewodniczący: Poinformował, że nie posiada informacji o usunięciu tego przedmiotu 

z programu studiów. Przewodniczący zobowiązał się do poruszenia tego tematu na 

najbliższym spotkaniu z władzami wydziału.  

Kacper Łuszczki: Czy 2 egzaminy jednego dnia są zgodne z regulaminem? 

Przewodniczący: Niestety nie ma w regulaminie nic na ten temat. Przewodniczący 

zaproponował wystosowanie prośby o dodanie tego podpunktu do regulaminu.  

 

Obrady zakończyły się o godzinie 22:00.  

Protokół sporządził Kacper Łuszczki 


