
 

 

Protokół z VI Posiedzenia  

Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

- kadencji 2020/2021 – 

 

Data 03.03.2021, 20:30 – Posiedzenie hybrydowe 

 

Otworzenie obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum  

(WRS CM) - Jędrzej Dragan. W posiedzeniu wzięło udział 11 z 15 uprawnionych członków.  

 

1. Jędrzej Dragan 

2. Kacper Łuszczki 

3. Agnieszka Dubel 

4. Bartłomiej Czyżniewski 

5. Iga Kolasa 

6. Karolina Tarnowska 

7. Kinga Żmuda 

8. Małgorzata Węclewska 

9. Miłosz Korczak 

10.  Adrian Karacz 

11. Wiktor Tworkowski 

 

Prowadzący posiedzenie stwierdził kworum oraz przedstawił plan posiedzenia. 

 

 

 

 

 



 

 

Plan Posiedzenia 
1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

3) Przyjęcie sprawozdania z V posiedzenia WRS CM.  

4) Raport z prac nad regulaminem WRS CM – Jędrzej Dragan.  

5) Przedstawienie stanowisk pełnomocników i zespołów studenckich. 

6) Biuro i wyposażenie.  

7) Szczepienia 

8) Omówienie bieżących spraw Collegium Medicum UZ:  

- Szczepienia   

- Zaliczenia 

- Wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej  

9) STN.  

10) Dyskusja na temat promowania aktywności kulturalnej studentów.  

11) Współpraca z platformą „LEPOLEK”.  

12) Wolne wnioski.  

13) Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpoczęcie Posiedzenia o 20:30 
 

1) Przywitanie. 

2) Przyjęcie planu posiedzenia. 

Głosowanie nr 1, jawne 

Głosów ZA 11 

Głosów PRZECIW 0 

Głosy WSTRZYMANE 0 

Wynik: Zdecydowano o przyjęciu planu posiedzenia 

 

3) Przyjęcie sprawozdania z V posiedzenia WRS CM.  

Głosowanie nr 2, jawne 

Głosów ZA 11 

Głosów PRZECIW 0 

Głosy WSTRZYMANE 0 

Wynik: Zdecydowano o przyjęciu sprawozdania.  

 

4) Raport z prac nad regulaminem WRS CM – Jędrzej Dragan.  

 

Dział prawny nie dał zielonego światła, dlatego regulamin uchwalimy jako część 

regulaminu Wydziałowej Rady Studentów. Powołując się na regulamin ogólny, 

zmienimy nazwy: „Komisji” na „Zespół Studentów” i „Prowadzących” na 

„Pełnomocników”. 

 

5) Przedstawienie stanowisk pełnomocników i zespołów studenckich 

1) Ds. Jakości Kształcenia 

Pełnomocnik w tym Zespole Studentów byłaby naszym reprezentantem na 

posiedzeniach z władzami dziekańskimi i wyrażałaby opinię WRS na temat 

regulaminów i planami studiów. Pełnomocnik taki byłby więc łącznikiem 

między WRS a władzami dziekańskimi i starostami wszystkich roczników,  

a także zbierałaby informację ze wszystkich roczników na bieżąco. 

 



 

2) Ds. Rozwoju Naukowego 

Ten Zespół Studentów byłby odpowiedzialny za wszystkie koła naukowe 

działające na Collegium Medicum; byłby też odpowiedzialny za ujednolicenie 

powstawania nowych kół naukowych i za kontakt z Parlamentem Studentów 

(PS). Pełnomocnik taki byłby więc łącznikiem między WRS  

a przewodniczącymi kół naukowych, a także z przedstawicielami PS  

i wiedziałaby jak pozyskiwać fundusze dla kół.  

 

3) Ds. Kontaktów Zewnętrznych 

Ten Zespół Studentów byłby odpowiedzialny za stworzenie działającego 

programu ERASMUS na naszej uczelni, a także załatwiałaby możliwość 

odbycia praktyk wakacyjnych i stworzyłaby prostą i oficjalną instrukcję, jak to 

wszystko załatwić.  

Członek WRS: Czemu jest taki problem z programem ERASMUS? 

Prowadzący: Rozmawiałem z rektoratem. Największym problemem,  

w stworzeniu działającego programu ERASMUS jest fakt, że większość umów 

wymaga dwustronności; natomiast UZ nie posiada English Division, więc nie 

może nikogo przyjąć na zajęcia po angielsku. Dlatego baza kontraktów jest taka 

mała i UZ może działać tylko z uniwersytetami wielokierunkowymi, które mogą 

wysłać kogoś do nas, by szkolił się np. na geologa; natomiast UZ może wtedy 

wysłać kogoś, by szkolił się na medyka. Wiele osób z wyższych roczników już 

wyjechało w tym programie do np. Pragi, więc trzeba tylko odnowić te kontakty 

z uczelniami.  

Kinga Żmuda: Czy jest możliwość, by osoby, które wcześniej wyjechały, mogły 

wydać opinię o tym, jak wyglądały ich praktyki i jak to załatwiły?  

Adrian Karacz: Można także zrobić zakładkę na grupie RM na FB dla takich 

wymian.  

RM zgodziła się, że są to dobre pomysły i powinno się je wprowadzić.  

 

6) Biuro i wyposażenie.  

Mamy już zatwierdzoną lokalizację biura, a także zatwierdzone zamówienie na 

komputer, drukarkę i podstawowy sprzęt. 



 

Małgorzata Węclewska: Czy zostanie wstawiona kanapa i podstawowy sprzęt, taki jak 

np. czajnik, sztućce i kubki?   

Prowadzący: bez problemu. Jeśli chodzi o meble, to Rzepicha idzie do remontu i jak 

skończą, to parlament ma mieć te same pokoje co wcześniej i już zostało zatwierdzone, 

że RM ma dostać jeden z pokoi, który aktualnie nie jest używany, 

 a także część mebli.  

Adrian Karacz: Jak dokładnie wygląda sprawa biur? Ile dokładnie będziemy mieli? 

Prowadzący: Mamy mieć 2 biura: jedno w dziekanacie, które już jest zatwierdzone  

i zostanie otwarte w przyszłym miesiącu; drugie w Rzepisze, które zostanie otwarte, 

gdy skończy się remont akademika; gdzie będzie można spotykać się ze studentami.  

 

7) Szczepienia 

Dyrektor lokalnego NFZ-etu, po piśmie od Przewodniczącego i Pani Dziekan, 

zadzwonił do Ministerstwa Zdrowia i zarezerwował dawki szczepionek dla studentów. 

8 marca mają przyjść pierwsze dawki i powinno się rozpocząć planowanie pierwszych 

szczepień studentów. Niestety nie wiadomo tylko, jaka to będzie szczepionka 

(prawdopodobnie Astra Zeneca), ale wiadomo, że wszyscy, którzy się na początku 

zgłosili, to dostaną dawkę.  

 

8) Omówienie bieżących spraw Collegium Medicum UZ:  

1- Zaliczenia 

Przewodniczący: czy macie problemy z przedmiotami, na których nie wiadomo jak 

będzie wyglądało zaliczenie lub nie wiecie, kiedy odbędzie się zaliczenie? 

Karolina Tarnowska: U nas jeszcze ocen nie wpisali.  

Małgorzata Węclewska: Tak naprawdę to nigdy nie wiemy z rozsądnym 

wyprzedzeniem, kiedy sesja się zakończy.  

Prowadzący: Na ostatnim roku uczelnia postarała się, by wszystkie egzaminy 

skończyły się przed 15 lipca. Jest to więc możliwe ze strony dziekanatu, by 

zaplanować wszystkie egzaminy i zaliczenia do tego czasu. Proponuję więc, by 

wszyscy skontaktowali się ze swoimi starostami, by oni się skontaktowali z 

prowadzącymi, by już teraz wyznaczyć terminy egzaminów. Jeśli któryś prowadzący 

powie, że się nie da, to będzie można powiedzieć, że szóstemu rokowi się to już udało.   



 

Małgorzata Węclewska: Czy 6 rok ma już zaplanowane zajęcia kliniczne? 

Prowadzący: Tak.  

Małgorzata Węclewska: 3 rok dalej nie ma jeszcze nawet planu zajęć klinicznych. 

Wiemy tylko tyle, że rozpoczniemy zajęcia od kwietnia. Nie możemy więc 

zaplanować egzaminów, ponieważ nie wiemy, kiedy skończymy te zajęcia.  

Prowadzący: To trzeba skontaktować się z każdym rocznikiem, by spisać, jakie 

istnieją dokładnie problemy, które uniemożliwiają wczesne stworzenie planów 

egzaminu i zacząć je rozwiązywać.  

 

2- Wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

Prowadzący: Przygotowałem nieoficjalną prezentację ze wszystkich uwag, które 

zebraliśmy z każdego roku, a następnie wysłałem go pani Dziekan. Pani Dziekan 

odpowiedziała na to pismem, w którym wyjaśnia określone problemy.  

 

9) STN.  

Prowadzący: Na ten moment nie możemy tracić czasu na dyskusje na ten temat, 

ponieważ są ważniejsze problemy, z którymi musimy się mierzyć, więc proszę, byście 

go ignorowali.  

 

10) Dyskusja na temat promowania aktywności kulturalnej studentów.  

Prowadzący: Wraz z ociepleniem pogody, wzrasta możliwość, że studenci zaczną 

organizować grille i inne spotkania, które mogą niekoniecznie przestrzegać reżimu 

sanitarnego. Może to wtedy negatywnie wpłynąć na wizerunek naszego wydziału, gdy 

studenci zaczną coś takiego robić. Dziennikarze mogą nawet zrzucić winę na samorząd 

studencki, więc otwieram dyskusję, co takiego możemy zrobić z tym problemem?  

Adrian Karacz: Wystarczy powiedzieć, że tacy studenci są zaszczepieni dwoma 

dawkami szczepionki. Z każdym dniem coraz więcej studentów jest zaszczepionych, 

więc przestrzegają tego reżimu sanitarnego i nie można im nic zarzucić.  

Iga Kolasa: Można zorganizować przypomnienia i zachęty dla studentów, by 

przestrzegali reżimu np. jako post na fp.  

Kacper Łuszczki: Zastanawiam się, czy jest sens. To, co studenci robią prywatnie, to 

nie nasza wina. Jeśli są poza uczelnią i nie pełnią wtedy swoich obowiązków 



 

studenckich, to nie reprezentują uczelni, więc nie można wtedy zrzucić winy na nasz 

wydział, że coś takiego zrobili.   

Agnieszka Dubel: Dobrze jednak by było, by studenci medycyny stanowili wzór do 

naśladowania dla reszty społeczeństwa i zachęcić ich, by przestrzegali wytycznych 

sanitarnych i by uważali w czasie pandemii.  

Prowadzący: Czyli się zgadzamy, że nie jest to jakiś wielki problem. Dla pewności 

możemy zatem stworzyć post na FP, który by zachęcił studentów do stosowania się do 

reżimu.  

 

11) Współpraca z platformą „LEPOLEK”.  

Prowadzący: Parę osób pisało do mnie, że chce zakupić sobie platformę do nauki do 

LEK-u i z racji tego, że 6 rocznik dostał dofinansowanie i podpisana została umowa z 

„Więcej niż LEK”, to spytali się, czy mogą liczyć na jakąś zniżkę. Niestety „Więcej niż 

LEK” się nie zgodził, jednak „LEPOLEK” odezwał się do nas i dał zniżkę 30% na zakup 

książek. Ten kurs jest coraz lepszy i niedługo dorówna jakościowo „Więcej niż LEK”, 

będąc jednocześnie zdecydowanie tańszą opcją, więc zastanawiam się, czy w 

przyszłości nie zarekomendować tej platformy uczelni, by LEPOLEK dostał 

jednocześnie 5 i 6 rok.  

 

12) Wolne wnioski.  

Kacper Łuszczki: Czy robimy jakieś oświadczenie na temat wypowiedzi profesora 

Morysia z GUM-edu?  

Prowadzący: Na razie bym się wstrzymał, do czasu, gdy Samorząd Studencki z GUM-

edu jako pierwszy coś takiego wystosuje. Byłoby to niekoleżeńskie, gdybyśmy zrobili 

to szybciej od nich.  

 

Małgorzata Węclewska: Czy możemy odgórnie poruszyć kwestię, by plan zajęć 

klinicznych, na cały rok, już się pojawił? Jeszcze nigdy nie dostaliśmy planu zajęć 7 dni 

przed rozpoczęciem semestru, a co dopiero planu zajęć na cały rok.  

Prowadzący: Powinniście się z tym zgłosić od razu do pani prodziekan Gibas-Dorny. 

Zdaję sobie sprawę, że jest to patologia, z którą cały czas walczymy. Do 8 marca 

napiszmy pismo, w którym zamieścimy informację, na którym roku są jakie braki w 



 

rozpisce zajęć i wyślijmy je osobie, która odpowiada za ten plan. Jeśli do 17 marca nie 

dostaniemy odpowiedzi i braki nie zostaną uzupełnione, to pismo pójdzie do prorektora.  

 

Małgorzata Węclewska: Należy coś zrobić, by prowadzący z sami siebie tworzyli linki 

do zajęć i do classroomów. Wiele prowadzących nie wie, jak to się robi, więc uczelnia 

powinna ich przeszkolić z tego tematu.  

Prowadzący: Gdy będziemy zbierać informację od roczników, dotyczących zajęć, 

dorzucimy także informację o brakach linków do classrooma.  

Adrian Karacz: Zanim dziekanat to zrobi, to miną 2 tygodnie lub więcej. Najlepiej 

załóżcie classrooma dla każdego przedmiotu i sami powysyłajcie to prowadzącym. 

Niestety, jeśli wy tego nie zrobicie, to będziecie mieć problemy jeszcze przez długi czas.  

Prowadzący: Oboje macie rację. Napiszemy pismo do pani prodziekan Gibas-Dorny i 

zadzwonię niedługo, by przedstawić ten problem pani prodziekan. Natomiast na razie 

róbcie to wszystko sami, by to jednak jakoś działało.  

 

Małgorzata Węclewska: Ostatnie pytanie: czy dostaniemy buty od mundurków?  

Prowadzący: Niestety zabrakło funduszy na buty.  

 

Iga Kolasa: Ostatnio dowiedziałam się, że jestem członkiem wydziałowej rady 

programowej UZ do spraw lat przedklinicznych. Jeśli więc ktoś słyszał o problemach u 

tych roczników, to niech zgłosi je do mnie. Mam także pytanie, czy RM słyszała o 

programie SPICES i czy wie, jak to działa na innych uczelniach?  

Rada: Nie ma problemu, będziemy Ci mówić o tych problemach. Jeśli chodzi o SPICES, 

to słyszeliśmy o nim, lecz nie mamy jeszcze wyrobionej opinii o nim, ani nie 

słyszeliśmy, żeby działał na innych uczelniach.  

 

13) Zakończenie obrad. 

 

 

Obrady zakończyły się o godzinie 22:16 

Protokół sporządził Kacper Łuszczki 


