
 
 

Protokół z IV Posiedzenia  

Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- kadencji 2020/2021 – 

 

Data 08.10.2020, 20:04 – 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.  Adrian Karacz 

11. Bartłomiej Czyżniewski 

12. Karolina Tarnowska 

13. Agnieszka Dubel 

 

Prowadzący posiedzenie stwierdził kworum oraz przedstawił plan posiedzenia. 

 
 



 
 

Plan Posiedzenia 
 

1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

3) Przyjęcie sprawozdania z III posiedzenia WRS CM.  

4) Podsumowanie roku akademickiego 2019/2020.  

5) Omówienie bieżących spraw  Collegium Medicum UZ:  

- Problemy z organizacją zajęć.  

- Piątkowe szkolenie z „ Dostępnych metod wsparcia psychicznego dla 

studentów” 

- Wyniki badań na „SARS-CoV-2” 

- Akademiki 

6) Dyskusja nad regulaminem WRS CM. 

7) Dyskusja na temat stanowiska względem zmian w planie studiów.  

8) Wolne wnioski  

9) Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie Posiedzenia o 20:02 
 

1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

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

się: 0 osób.  

 

3) Przyjęcie sprawozdania z III posiedzenia WRS CM.  

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

się: 0 osób.  

 



 
 

4) Podsumowanie roku akademickiego 2019/2020.  

Przewodniczący stwierdził, że w poprzednim roku akademickim CM UZ 

wywiązało się najlepiej z zaleceń dotyczących formalności z organizacją zajęć 

i liczbą godzin, ze wszystkich uczelni w Polsce, co niestety odbyło się kosztem 

czasu z przerwy wakacyjnej studentów.  

Przewodniczący zaproponował stworzenie dokumentu, w którym wymieniamy 

rzeczy, które nie mogą się nigdy więcej powtórzyć.  

 

5) Omówienie bieżących spraw Collegium Medicum UZ:  

- Problemy z organizacją zajęć dydaktycznych.  

Przewodniczący po zgłoszeniach od studentów postanowił, że zostanie 

stworzone pismo, które poprosi o trzymanie się okresu, by ewentualne zmiany 

w planie zajęć pojawiały się 3 dni przed nowym terminem zajęć.  

 

- Piątkowe szkolenie z „Dostępnych metod wsparcia psychicznego dla 

studentów” 

RM ma nadzieje, że uda się wprowadzić program pomocy psychologicznej. 

Nieoficjalnie zostanie to połączone z centrum pomocy społecznej, które 

powstanie w Zielonej Górze. Przewodniczący zda potem relacje ze szkolenia.  

 

- Wyniki badań na „SARS-CoV-2” 

Przewodniczący potwierdził informacje, że ludzie, którzy dostali dodatni wynik 

testu na zakażenie SARS-CoV-2 będą musieli przejść dziesięciodniową 

kwarantannę, poinformować sanepid i dopiero po kontrolnym negatywnym 

badaniu student będzie mógł wrócić na zajęcia. Dziekan obiecała, że nikt nie 

zostanie w tyle.  

Małgorzata Węclewska spytała się, co powinna zrobić, jeśli prowadzący zajęcia 

poprosi o listę osób, którym wyszedł dodatni wynik testu. Przewodniczący 

stwierdził, że jest to niezgodne z prawem i powinna odesłać prowadzącego do 

dziekanatu.  

 



 
 

- Akademik  

Najprawdopodobniej SBM, akademik w Sulechowie i Wcześniak będą 

zamknięte do końca roku akademickiego.  

Iga Kolasa poinformowała Radę, że sanepid wystosował oficjalny wymóg,  

w którym stwierdza, że tylko jedna osoba może mieszkać w jednym pokoju w 

akademiku, jednak zaczęły tworzyć się plotki, stwierdzające, że dwie osoby 

będą mieszkać w jednym pokoju. RM zgodziła się, że sytuacja, w której osoby 

obce będą zmuszone mieszkać razem w jednym pokoju w akademiku, jest 

niedopuszczalna i Przewodniczący zaproponował, że jutro podczas spotkania 

z prorektorem ds. spraw studenckich poprosi o rozmowę prorektora z 

kierownikami akademików, która powinna skończyć się wystosowaniem 

oficjalnego komunikatu do studentów dotyczącego tego, jak wygląda sprawa 

przyznawania miejsc w akademikach.  

 

6) Dyskusja nad regulaminem WRS CM. 

Przewodniczący przedstawił wstępną wersję regulaminu WRS CM. Sporne 

kwestie zostaną rozwiązane przez ankietę na grupie RM.  

 

Nazwa skrótu – wstępnie zdecydowano, by skrót od Rady Medyków miał 

nazwę: „RM CM UZ”.  

 

Miejsca parytetowe – wstępnie zdecydowano, że powstaną 2 miejsca.  

 

Nazwa Komisji – wstępnie zdecydowano, że lepiej by się nazywały „Komisjami 

programowymi”.  

 

Nazwa Komisji odpowiadającej za środowisko naukowe – wstępnie 

zdecydowano, że zostanie przyjęta nazwa „Komisja ds. Nauki i Rozwoju”.  

 

Każda komisja będzie miała odpowiednik w dziekanacie, dzięki czemu będzie 

możliwy swobodny przepływ informacji.  



 
 

 

Regulamin po poprawie ewentualnych błędów i rozwiązaniu spornych kwestii 

będzie następnie wysłany do prawnika, który sprawdzi, czy wszystko się 

zgadza.  

 

Przewodniczący rozpoczął głosowanie jawne, w którym WRS CM zdecyduje, 

czy chce stworzyć nowy regulamin. Za stworzeniem było: 13 osób; przeciw: 0 

osób; wstrzymało się: 0 osób.  

 

7) Dyskusja na temat stanowiska względem zmian w planie studiów.  

Czy RM wystosuje opinie do dziekanatu, w którym zaproponuje zmianę 

„humanizacji medycyny” na przedmiot fakultatywny i przywrócenia przedmiotu 

„podstawy pielęgniarstwa”?  

Rada się wstępnie zgodziła, jednak zaznaczając, że taka zmiana nie ma na celu 

podważenia autorytetu profesora Izdebskiego.  

Przewodniczący rozpoczął dwa głosowania jawne: 

Za wystosowaniem opinii wobec przywrócenia przedmiotu „podstawy 

pielęgniarstwa” do planu studiów było: 13 osób; przeciw: 0 osób; wstrzymało 

się: 0 osób.  

Za zmianą przedmiotu „humanizacja medycyny” na przedmiot fakultatywny 

było: 11 osób; przeciw: 0 osób; wstrzymało się: 2 osób.  

 

8) Wolne wnioski  

Agnieszka Dubel poprosiła, by przekonać dziekanat, by zajęcia odbywały się 

na Google Meets, zamiast na platformie UZ, z powodu problemów technicznych 

na platformie UZ.  

 

Sekretarz zwrócił uwagę, by zunifikować metody wysyłania linków do zajęć i do 

Google Classroom, jako że teraz wysyłane są na gmaila, zimbrę i studneta. 

Prowadzący poinformował, że linki powinny być wysyłane na gmaila, jednak 

zwróci dziekanatowi na ten temat.  



 
 

Adrian Karacz zaproponował też, by prowadzący miał tylko jeden link do zajęć 

na cały rok.  

Agnieszka Dubel poinformowała, że jest student, który jest gotowy pomóc 

prowadzącym w obsłudze Google Meet i Google Classroom.   

 

9) Zakończenie obrad. 

 

Obrady zakończyły się o godzinie 21:10 

Protokół sporządził Kacper Łuszczki 


