
 

Sprawozdanie z IX posiedzenia Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK 

Data: 5 marca 2014 r. 
Godz.: 18.00-20.00 
Miejsce: Sala Konferencyjna PSUEK, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy 
Prowadząca: Joanna Bereza 
Obecni: Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu 

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

Nieobecna: Agnieszka Gał – Wiceprzewodnicząca ds. HR 
Goście: brak 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Zmiany w Regulaminie przyznawania dofinansowania przez PSUEK 
Wiceprzewodnicząca ds. finansów Wioletta Bolechała przedstawiła propozycje zmian 
w Regulaminie przyznawania dofinansowania przez Parlament Studencki UEK. Zostały one 
przedyskutowane i zaakceptowane przez Prezydium. Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia 
nowego Regulaminu. 
 

2. Podział środków przeznaczonych na dotacje 
Wiceprzewodnicząca ds. finansów Wioletta Bolechała przedstawiła propozycję podziału 

środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji. Po krótkiej dyskusji została ona 

zaakceptowana przez Prezydium i podjęto uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu 

konkursów w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na dofinansowanie ze środków 

Parlamentu Studenckiego UEK. 

3. Office 365 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza przedstawiła otrzymaną ofertę użytkowania usługi 
Office 365. Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że byłoby to powielanie platformy stworzonej na 
dysku Google. 
 
4. Mosty Ekonomiczne 2014 
Wiceprzewodnicząca ds. projektów Magda Witowska w skrócie opowiedziała o bieżących 
pracach przy tegorocznym projekcie. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony 
ostateczny harmonogram krakowskiej edycji. 
 
5. Juwenalia UEK 2014 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza poinformowała, iż sprzedaż biletów na Juwenalia 
rozpocznie się w przyszłym tygodniu w pulach wcześniej zaprezentowanych. Będziemy 
współpracować z firmą eBilet. 
 
6. Rozbudowa kampusu UEK 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza poinformowała, iż w planie rozbudowy kampusu do 
2020 roku cały Wydział Towaroznawstwa ma się znajdować na kampusie uczelni. Ma 
również powstać akademik – w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z potencjalnym 
inwestorem. 
 
7. Nowy kierunek na Wydziale Finansów 
Dyskusja nt. planowanego kierunku Prawo na Wydziale Finansów oraz bieżącej sytuacji 
w strukturach samorządu.  
 
8. Platforma Moodle 
Parlament Studencki otrzymał przestrzeń na platformie e-learningowej, gdzie będzie można 
tworzyć kursy dla studentów. W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie z tworzenia 
kursów dla wyznaczonych osób. 



 

 
9. Liczebność grup 
Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia Dawid Knara przedstawił 
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie ustalenia 
liczebności potoków wykładowych oraz grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych 
form zajęć. Dyskusja nt. zbyt dużej minimalnej liczby studentów na zajęciach. Postanowiono 
skierować pismo do władz uczelni z opinią Parlamentu w tej sprawie. 
 
10. Stypendium dla studentów zaangażowanych organizacyjnie 
Wiceprzewodniczący ds. socjalnych Tobiasz Folak poinformował, że w najbliższym czasie 
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów wznowi prace nad stypendium dla studentów 
zaangażowanych organizacyjnie. Na posiedzeniu Parlamentu będą opiniowane kandydatury 
do nagrody. 
 
11. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza poinformowała o wybraniu ostatniego pełnomocnika 
– został nim Przemysław Bugla – członek Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. 
Zapowiedział już współpracę przy projekcie Bezpieczna Uczelnia. 
 
12. Krakowskie Dni Integracji 
Przewodnicząca PSUEK Joanna Bereza poinformowała o otrzymaniu planu i zaproszenia na 
Krakowskie Dni Integracji oraz prośby przy promocji wydarzenia. 
 
13. Dzień Otwarty UEK 
Dzień Otwarty ma się odbyć 25 marca 2014 r. Omówiono wstępny program szkoleń, będą to 
między innymi szkolenia nt.: „Rola Parlamentu Studenckiego w zarządzaniu uczelnią”, 
„Prawa i obowiązki Studenta”, „Stypendia”. 
 
 
Podjęte uchwały: 

1) Uchwała 6/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania 

przez Parlament Studencki UEK 

2) Uchwała 7/2014 w sprawie ustalenia harmonogramu konkursów w semestrze letnim 

roku akademickiego 2013/14 na dofinansowanie ze środków Parlamentu 

Studenckiego UEK 

 

 

PROTOKOLANT PROWADZĄCA POSIEDZENIE 

 


