
 

Sprawozdanie z IV posiedzenia Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK 

Data: 16 stycznia 2014 r. 
Godz.: 16.30-19.30 
Miejsce: Centrum Obsługi Studenta, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy 
Prowadząca: Joanna Bereza 
Obecni: Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu 

Tobiasz Folak – Zastępca Przewodniczącej, Wiceprzewodniczący ds. socjalnych 
Wioletta Bolechała – Wiceprzewodnicząca ds. finansów 
Agnieszka Gał – Wiceprzewodnicząca ds. HR 
Dawid Knara - Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia 
Magda Witowska – Wiceprzewodnicząca ds. projektów 

 
Porządek posiedzenia: 
1.Informacje dotyczące projektów organizowanych przez PSUEK 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza poinformowała, że na następnym posiedzeniu 
Prezydium będzie miało miejsce sprawozdanie z ostatnio przeprowadzonych projektów tj.: 
Mentorów UEK 2013 oraz Balu Parlamentarzysty. Będą w nim uczestniczyły koordynatorki 
w/w projektów: Kamila Tymbarska i Iga Orzechowska.  
 
2. Informacje nt. zamawiania bluz 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza omówiła kwestie związane z zamawianiem bluz: 
będą 4 wzory do wyboru, zamówienia od wszystkich studentów będą przyjmowane po 
zakończeniu sesji zimowej natomiast parlamentarzyści oraz studenci przebywający na 
naszej uczelni dzięki wymianie zagranicznej będą mieli możliwość kupienia bluz przed sesją. 
Magda Witowska jako Sekretarz Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego UEK, które 
będzie składało zamówienie, przedstawiła kwestie finansowe z nim związane. 
 

3. Informacje nt. ubezpieczeń 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza poinformowała, że zgodnie z zarządzeniem rektora 
studenci odbywający praktyki studenckie będą mieli obowiązek posiadania ubezpieczenia 
OC i NNW, a nie tylko NNW jak było dotychczas. Będziemy kontynuować współpracę z firmą 
PZU. Ma ona oddelegować pracownika, który podczas dyżurów na naszej uczelni będzie 
podpisywał umowy z zainteresowanymi studentami. 
 
4. Informacja nt. umów zawieranych pomiędzy studentem, a uczelnią 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza zwróciła uwagę, iż na stronie internetowej PSRP 
pojawiła się informacja o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie niezgodnych z prawem 
zapisów w umowach zawieranych pomiędzy studentami i uczelnią. Podjęto w tym zakresie 
rozmowy z władzami uczelni. 
 
5. Posiedzenie Parlamentu Studenckiego 
Ustalono porządek obrad i krótko omówiono przebieg najbliższego posiedzenia Parlamentu 
Studenckiego. 
 
6. Szef Działu Kultury 
Odbył się wybór Szefa Działu Kultury PSUEK i w tajnym głosowaniu  na tę funkcję został 
wybrany Aleksander Markiewicz. 
 
7. Podsumowanie spotkania dydaktycznego organizowanego przez Prorektora ds. 
Kształcenia i Studentów 
Na spotkaniu poruszono przede wszystkim temat Krajowych Ram Kwalifikacji, kart 
przedmiotu oraz obowiązujących uczelnianych aktów prawnych. 
 
8. Ankietyzacja dziekanatów 
Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia Dawid Knara przedstawił projekt 
ankiety badającej zadowolenie studentów z pracy dziekanatów. 



 

9. Ankietyzacja nauczycieli akademickich 
Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia Dawid Knara poinformował, że 
w bieżącym semestrze ankiety, w których studenci mogą oceniać pracę nauczycieli, będą 
w formie elektronicznej. 
 
11. Mosty Ekonomiczne 2014 
Wiceprzewodnicząca ds. projektów Magda Witowska omówiła postępy w przygotowaniach 
do tegorocznej edycji projektu Mosty Ekonomiczne.  
 
12. System motywacyjny 
Wiceprzewodnicząca ds. HR Agnieszka Gał przedstawiła wstępny plan przyznawania 
punktów za bieżącą działalność członków PSUEK, który opracowała wraz ze swoją komisją. 
 
13. Sprawy finansowe 
Wiceprzewodnicząca ds. finansów Wioletta Bolechała przedstawiła bieżące kwestie 
związane z rozliczeniem projektów tj. Planer 2013 oraz Bal Parlamentarzysty.  
 
 
Podjęte uchwały: 

1) Uchwała 2/2014 w sprawie powołania Działu Kultury 

 

PROTOKOLANT PROWADZĄCA POSIEDZENIE 

 


