
 

 

    

 

 

Protokół z III Posiedzenia  

Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- kadencji 2020/2020 – 

06.07.2020, Godzina 20:00 – Posiedzenie zdalne  

 

Otworzenie obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

(WRS CM) - Jędrzej Dragan. W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Bartłomiej Czyżniewski 

13. Karolina Tarnowska 

 

Prowadzący posiedzenie stwierdził kworum oraz przedstawił plan posiedzenia. 

 

 

 



 

 

    

 

 

Plan Posiedzenia 
1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

3) Przyjęcie sprawozdania z II posiedzenia WRS CM.  

4) Relacja ze spotkania z Dziekan Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego  

z dnia 02.07.2020 

5) Podsumowanie informacji na temat dostępu do kursu przygotowującego do 

Lekarskiego egzaminu końcowego.   

6) Omówienie bieżących problemów na Collegium Medicum UZ:  

- Przebiegu tegorocznej sesji. 

- Przebiegu zajęć klinicznych.   

- Praktyk zawodowych  

7) Dyskusja na temat fanpage i jego działalności.  

8) Dyskusja nad logiem WRS CM. 

9) Dyskusja i wyznaczenie harmonogramu prac nad powołaniem wewnętrznego 

regulaminu WRS CM.  

10) Wolne wnioski  

11) Zakończenie obrad. 

 
 

Rozpoczęcie Posiedzenia o 20:13 
 

1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

Za przyjęciem planu posiedzenia było: 13 osób; przeciw: 0 osób; wstrzymało się: 0 

osób.  

 

3) Przyjęcie sprawozdania z II posiedzenia WRS CM.  

Za przyjęciem sprawozdania z II posiedzenia było: 13 osób; przeciw: 0 osób; 

wstrzymało się: 0 osób. 

 



 

 

    

 

 

4) Relacja ze spotkania z Dziekanem CM Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 

02.07.2020 

Dziekan wznowiła praktyki. Porozumienia mają być gotowe w okolicach 19 lipca.  

Nie ma jeszcze rozwiązania na temat badań na obecność SARS-CoV-2. Jest pomysł, 

by badania były finansowane przez sanepid.  

Pierwszy termin z egzaminu teoretycznego z Histologii udało się zamienić na 

„zerówkę”, z powodu zbyt niskich wyników.  

Dziekan obiecała, że nie będzie problemu ze środkami ochrony osobistej.  

Administratorzy strony pracują nad pytaniami wielokrotnego wyboru. Jednak póki co 

prowadzący mają poprawiać pytania około 30 minut po skończeniu egzaminu, a więc 

ostateczny wynik studenci poznają trochę później, niż po zakończeniu egzaminu.  

Dziekan prosi nas o udostępnienie materiałów promujących uczelnię na stronie WRS 

CM na Facebooku.  

Nowym fakultetem na przyszłym 1 roku będzie 30 godzinny praktyczny kurs 

omawiający tematy z ALS, BLS i pielęgniarstwa. WRS CM zrobi też nowy formularz, 

który ma sprawdzać opinię studentów na temat fakultetów.  

 

5) Podsumowanie informacji na temat dostępu do kursu przygotowującego do 

Lekarskiego egzaminu końcowego.   

Ma zostać stworzony przetarg, czyli otwarty konkurs, który ma na cele wyłowienie 

najlepszej jakości względem ceny, a nasze zebrane opinie mają wpłynąć na decyzję 

uczelni (Więcej niż LEK). Przetarg ma być przeprowadzony tak, by kurs rozpoczął się 

na początku roku akademickiego. Kurs powinien dostać dwa ostatnie roczniki 

lekarskiego: 5 i 6.  

 

6) Omówienie bieżących problemów na Collegium Medicum UZ:  

- Przebiegu tegorocznej sesji. 

- Przebiegu zajęć klinicznych.   

- Praktyk zawodowych  

 



 

 

    

 

 

Do kiedy mają być przeprowadzone praktyki?  

Praktyki mają być przeniesione praktyki na następny rok akademicki.  

 

7) Dyskusja na temat fanpage i jego działalności.  

Fanpage rozwija się zgodnie z założeniami.   

Każdy, kto chce dodatkowo coś zrobić, to może pomóc.  

Fanpage bardzo mocno rozwinęła Małgorzata Węclewska, a pomógł Jędrzej Dragan i 

Kacper Łuszczki.  

Jeśli ktoś ma pomysł na post na FB, z zakresu medycyny lub tematów pokrewnych, to 

będzie można wstawić na fanpage.  

 

Małgorzata Węclewska poruszyła temat, że na stronach na FB pojawiła się opcja 

dodawania ról, gdzie można dopisać się do strony jako członek organizacji, dzięki 

czemu ludzie będą wiedzieli kto jest jej członkiem. Zaproponowała, aby wszyscy 

członkowie WRS dodali się na stronie jako członkowie rady.  

 

Małgorzata Węclewska zaproponowała t zaprezentowanie członków WRS CM na 

Facebooku, w formie postów z opisami danej osoby. Pomysł argumentowała tym, że 

dzięki temu członkowie WRS będą lepiej rozpoznawalni. Zaproponowała termin do 

sierpnia, by przemyśleć tę propozycję. Rada zgodziła się przemyśleć sprawę, jednak 

uzgodniła, że przynajmniej większość członków musi się zgodzić, by ten pomysł 

zadziałał.  

 

8) Dyskusja nad logiem WRS CM. 

Na poprzednim spotkaniu rada ustaliła, że logo będzie w formie symbolu na górze, a 

napisów pod symbolem. 

Przewodniczący zaproponował, że wszystkie propozycje loga zostaną umieszczone na 

stronie do głosowanie, a 2 loga z największą ilością głosów zostaną skierowane do 

dalszej obróbki.  

 



 

 

    

 

 

9) Dyskusja i wyznaczenie harmonogramu prac nad powołaniem wewnętrznego 

regulaminu WRS CM.  

Do 19 sierpnia nastąpi przygotowanie wersji wstępnej regulaminu.  

Do 26 sierpnia rada będzie mogła go omawiać.  

Do 31 sierpnia będzie czas na szlifowanie regulaminu.  

1 września regulamin zostanie wysłany do Parlamentu Studenckiego, a planowany 

termin uchwalenia regulaminu to koniec września. W tym czasie zostaną powołane też 

osobne Komisje.  

 

10) Wolne wnioski  

Co z siedzibą Rady Medyków?  

Rada będzie mieć 2 siedziby: pierwsza siedziba będzie reprezentatywna 

 w dziekanacie, gdzie będą trzymane dokumenty rady; drugą siedzibą będzie spotkań 

do narad lub do rozmów, która będzie znajdować się w akademiku.  

 

Rada zdecydowała, że następne posiedzenie odbędzie się dopiero pod koniec sierpnia 

lub na początku września.  

 

Kinga Żmuda zaproponowała promowanie informacji na temat UZ, na stronach 

zarządzanych przez studenta CM UZ, który zgromadził kilkadziesiąt tysięcy 

obserwujących. Rada się zgodziła na tę propozycję.  

 

Pytanie Kingi Żmudy: Jak wygląda powrót na uczelnię? Czy wracamy  

w październiku? 

Na obecną chwilę rekomendowane są tylko te zajęcia, które są potrzebne w toku 

kształcenia, czyli tylko ćwiczenia praktyczne.  

 

Wiktor Tworkowski zaprezentował projekt rozwinięcia programu ERASMUS+, 

poprzez np. dodanie English Division na wydziale. 

 



 

 

    

 

 

Rada miałaby założyć współpracę z profesorem Maciejem Salagierskim, profesorem 

Pawłem Jarmużkiem i możliwe, że z inną uczelnią.  

Odbyło się głosowanie. Za pomocą Rady w rozwijaniu tego projektu było: 13 osób; 

przeciwko: 0; wstrzymało się: 0.  

 

Pytanie od Adriana Karacza: Jak wygląda kwestia dofinansowania rady?  

Odpowiedź Przewodniczącego: Będziemy mieć 3 formy dofinansowania: od 

Parlamentu, Działu spraw Studenckich i dziekanatu Collegium Medicum. 

 

Wiktor Tworkowski chciałby stworzyć drużynę kolarską Collegium Medicum i prosi 

o patronat WRS CM.   

Odbyło się głosowanie: za patronatem rady było 13 osób; przeciwko 0 osób; 

wstrzymało się: 0 osób.   

 

Pytanie od Małgorzaty Węclewskiej: do kogo trzeba się zgłosić, w przypadku chęci 

założenia koła naukowego?  

Rada poinformowała, że wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej 

uczelni i trzeba je złożyć w rektoracie, a najważniejszą częścią założenia koła jest 

znalezienie opiekuna koła.  

Dodatkowe pytanie: czy wymagana jest minimalna liczba członków koła, by zostało 

założone?  

Rada poinformowała, że potrzebne jest minimum 5 osób, w tym Przewodniczącego, 

Zastępcę i Sekretarza.  

 

Przewodniczący zaproponował, żeby stworzyć raport z działalności WRS CM, który 

będzie wysłany do dziekanatu, w celu poinformowania dziekanatu co aktualnie robi 

WRS CM i co planuje.  

Rada się zgodziła.  

 

 



 

 

    

 

 

Pytanie od Piotra Zielińskiego: Czy WRS CM może zasugerować dziekanatowi, by 

poprawiona została strona internetowa Collegium Medicum? 

Przewodniczący: na jesień ma się rozpocząć projekt odświeżenia wszystkich stron 

internetowych wydziałów UZ, dzięki czemu strona ma zostać poprawiona.  

 

Obrady zakończyły się o godzinie 21:55 

Protokół sporządził Kacper Łuszczki 


