
 

Sprawozdanie z XVI posiedzenia Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK 

w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

Data: 30 kwietnia 2014 r. 

Godz.: 17:35-18:50 

Miejsce: Centrum Obsługi Studenta, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy 

Prowadząca: Joanna Bereza 

Obecni: Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu 

Tobiasz Folak – Zastępca Przewodniczącej, Wiceprzewodniczący ds. socjalnych 

Dawid Knara - Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia 

Agnieszka Gał – Wiceprzewodnicząca ds. HR 

Goście: Joanna Trojańska – Dyrektor Juwenaliów UEK 2014 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Bieżące informacje Przewodniczącej 

a) Przewodnicząca powiadomiła o zbliżającym się 7 maja spotkaniu z Kanclerzem ws. 

planowanej budowy domu studenckiego na kampusie UEK. Poprosiła 

wiceprzewodniczącego ds. socjalnych, aby towarzyszył jej na tym spotkaniu. 

b) Przewodnicząca przypomniała także, że 8 maja odbędzie się posiedzenie Kapituły 

stypendium dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie studentów UEK. 

c) Poruszono kwestię prośby Katedry Marketingu dotyczącej powiedzenia w gablotce 

PSUEK plakatu promującego nowy kierunek „Marketing i komunikacja rynkowa”. 

Dostrzeżono potrzebę zagospodarowania gablotki. 

d) Omówiono zauważone problemy w działalności Komisji Rewizyjnej. 

e) Przewodnicząca omówiła kwestie poruszane na Konferencji Polskich Uczelni 

Ekonomicznych, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w dniach 

25-27 kwietnia 2014 roku – zorganizowana debata, pomysły na nowe projekty 

organizowane przez Forum Uczelni Ekonomicznych. 

f) Przypomniano o nadchodzącym spotkaniu z byłymi członkami PSUEK (PSEUK S.A.). 

Omówiono zasady zapraszania uczestników. 

 

2. Juwenalia UEK 2014 

Poruszono kwestię obowiązków członków Prezydium podczas tegorocznych Juwenaliów 

UEK. Przewodnicząca poinformowała o możliwości gościnnego uczestnictwa w Juwenaliach 

Krakowskich, dzięki współpracy z samorządami uczelni krakowskich. Omówiono kwestie 

biletów na koncert główny dla pracowników UEK. 

3. Opieka medyczna dla studentów UEK 

Przewodnicząca poinformowała, że postanowiono kontynuować współpracę w zakresie 

opieki medycznej dla studentów UEK z firmą Scanmed  Druga firma nadal prowadzi 

rozmowy z Rektorem w tej sprawie. Przewodnicząca podczas zbliżającego się spotkania z 

Rektorem ma zaproponować, aby druga firma firma objęła swoja opieka pracowników 

akademickich, a nie studentów. 

 

4. Newsletter 

Poruszono kwestię majowego newslettera, za którego stworzenie odpowiedzialna jest tym 

razem Anna Sułkowska. Zaproponowano umieszczenie w nim informacji z zakresu finansów, 

dydaktyki oraz działalności socjalnej. Omówiono sposób rozliczania z firmą Frashmail. 

 

5. Działalność pełnomocników Przewodniczącej 



 

Przewodnicząca przedstawiła bieżące prace swoich pełnomocników – Sabiny Malinowskiej 

(Pełnomocnik ds. Studentów Zagranicznych), Tomasza Karwata (Pełnomocnik 

ds. Organizacji) oraz Przemysława Bugała (Pełnomocnik ds. Studentów 

Niepełnosprawnych). 

 

6. Majowe posiedzenie Parlamentu 

Uzgodniono, które działania w ramach działalności socjalnej i dydaktyczne PSUEK będą 

przedstawione na majowym posiedzeniu, które zostało ustalone na 29 maja 2014 roku. 

 

7. Spotkanie z Rafałem Dąbrowskim 

Agnieszka Gał wspomniała krótko Joannie i Tobiaszowi jakie tematy były poruszane i jak 

wyglądało spotkanie z Rafałem Dąbrowskim dotyczące bieżącej działalności PSUEK, które 

odbyło się w piątek 25 kwietnia 2014 roku. 

 

8. Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim 

Dawid Knara przypomniał o planowanym we współpracy z UWr i UJ projekcie dotyczącym 

jakości kształcenia. 

 

9. Sprawozdanie ze spraw bieżących dyrektora Juwenaliów 

Joanna Trojańska poinformowała Prezydium o ukończeniu większości spraw 

organizacyjnych związanych z przygotowaniem Juwenaliów. Wspomniała 

o nieprzewidzianych wydatkach, które się pojawiły, jednak nie zagrażają budżetowi 

przedsięwzięcia. Omówiono kwestie sponsorów, sprzedaży biletów (rozważano ceny biletów 

dla studentów UEK) oraz drobnych problemów, z których rozwiązaniem nie było problemów 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

PROTOKOLANT PROWADZĄCA POSIEDZENIE 

 


