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Platforma ZOOM: https://zoom.us/j/96940758776

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Ogłoszenia zarządu
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu

posiedzeń
5. Dyskusja nad działaniem Uczelnianej Komisji Wyborczej
6. Dyskusja i głosowanie w sprawie wskazania kandydata na studenckiego

przedstawiciela w komisji senackiej ds. Organizacji i Rozwoju
7. Dyskusja i głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydata na członka Rady

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Dyskusja i głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydata na członka Zespołu

ds. Jakości Kształcenia Centrum Językowego
9. Dyskusja i głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydatów na członków

komisji stypendialnych
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie Posiedzenia

Omówienie porządku obrad
Dyskusja i głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
posiedzeń
W związku z wygaśnięciem 30 września Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pozwalającego organom samorządu studenckiego obradować w formie zdalnej koniecznym jest
dostosowanie Regulaminu posiedzeń do rzeczywistości – tj. wprowadzenie zmian
umożliwiających obradowanie w formie zdalnej.
Mimo oczekiwania środowiska
na przedłużenie tych przepisów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się
na nieprzedłużanie regulacji o czym poinformowało dopiero w dniu 15 września 2020 roku. 1
Po otrzymaniu tej wiadomości niezwłocznie skontaktowałem się z Członkiem Rady Studentów
PSRP – Magdaleną Gracą, jednak zgodnie z otrzymanymi informacji Parlament Studentów
Rzeczpospolitej Polskiej nie wywalczył zmiany Rozporządzenia w tej kwestii.
W związku z tymi okolicznościami Przewodniczący Komisji Prawnej – Adam Kondziołka podjął
w trybie pilnym (nie mając jeszcze powołanej komisji prawnej) kroki zmierzające
do opracowania nowego Regulaminu Posiedzeń. Regulamin ten nie zmienia w żaden sposób
prowadzenia posiedzeń stacjonarnych, a wprowadza możliwość przeprowadzania zdalnych
posiedzeń i głosowania obiegowego w sposób dotychczas przyjęty.
Projekt nowego Regulaminu Posiedzeń przesyłam w wiadomości. Jego przyjęcie umożliwi nam
możliwość organizacji posiedzeń w formie zdalnej. Jednocześnie przyjmuję ewentualne uwagi
do projektu regulaminu. Proszę je kierować na maila: krzysztof.kula@psuek.pl

Dyskusja nad działaniem Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uczelniana Komisja Wyborcza w żaden oficjalny sposób nie zakwestionowała wyboru
przedstawicieli studentów do Senatu. Przyjęła uchwałę w której określiła skład senatu, gdzie
studenci zostali określeni wyłącznie liczbowo, nie podważając jednocześnie naszych wyborów.
Senatorowie otrzymali także zaproszenie od JM Rektora UEK na najbliższy senat.
Jednocześnie 13 września 2020 r. David Kukułka złożył rezygnację z bycia członkiem
Uczelnianej Komisji Wyborczej – z powodu zbliżającej się obrony pracy magisterskiej.
W najbliższym czasie zgodnie z par. 33 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu PSUEK wyznaczę
przedstawiciela studentów w UKW, jednak chciałbym najpierw tę sprawę przedyskutować
z członkami Parlamentu.
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https://www.gov.pl/web/nauka/mnisw-nie-przewiduje-rozporzadzenia-ograniczajacego-dzialalnosc-uczelni-od-1pazdziernika

Dyskusja i głosowanie w sprawie wskazania kandydata na studenckiego
przedstawiciela w komisji senackiej ds. Organizacji i Rozwoju
W wyniku uzgodnień z JM Rektorem UEK – pełniącym także funkcję Przewodniczącego Senatu,
studenci w porównaniu z poprzednimi latami mają zwiększyć swoje przedstawicielstwo
w komisjach senackich – z jednej do dwóch (pozostałe komisje są związane z kwestiami
naukowymi i pracowniczymi).
Przedstawiciel studentów ma zasiadać w senackiej komisji ds. Kształcenia – na podstawie
Regulaminu PSUEK kandydatem będzie członek zarządu ds. Dydaktyki i jakości kształcenia oraz
w komisji senackiej ds. Organizacji i Rozwoju – tryb wskazania kandydata do tej komisji odbywa
się na podstawie par. 28 pkt. 4 – wskazanie kandydata przez organ - Parlament Studencki.
W związku z czym dokonamy wskazania na tym posiedzeniu.

Dyskusja i głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydata na członka Rady Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu
W nowym Regulaminie Organizacyjnym UEK jest miejsce dla przedstawiciela Parlamentu
Studenckiego w Radzie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - par. 42 ust. 5 pkt. 2
Regulaminu Organizacyjnego.
Wybór przedstawiciela do takich ciał określa par. 78 ust. 1 pkt 2. Regulaminu PSUEK:
„2) delegatów do organów i ciał ogólnouczelnianych wskazuje Przewodniczący, po zatwierdzeniu
przez Parlament, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.”
W związku osoby zainteresowane proszę o napisanie na mój adres mailowy. Zgodnie
z Regulaminem osoba wskazana przeze mnie zostanie poddana zatwierdzeniu na posiedzeniu
PSUEK.

Dyskusja i głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydata na członka Zespołu
ds. Jakości Kształcenia Centrum Językowego
Parlament Studencki został także poproszony o wskazanie przedstawiciela do Zespołu
ds. Jakości Kształcenia Centrum Językowego.
Mają tutaj zastosowanie analogiczne przepisy jak przy wyborze członka Rady SWFIS.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy.

Dyskusja i głosowanie w sprawie zatwierdzenia kandydatów na członków komisji
stypendialnych
Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przedstawiciele studentów są
większościowymi członkami Komisji Stypendialnych. Realizując założenia programu
wyborczego na najbliższym posiedzeniu Parlament w głosowaniu zatwierdzi kandydatów
na członków Komisji stypendialnych (zgodnie z par. 78 ust. 1 pkt 2. Regulaminu PSUEK).
Kandydaci zostaną mi zaproponowani przez Członka Zarządu ds. Socjalnych i Projektów
po pierwszym posiedzeniu komisji ds. socjalnych PSUEK.

