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Proponowany porządek obrad IV posiedzenia Rady Studentów PSRP:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Komunikaty Przewodniczącego PSRP.
4. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP nt. realizowanych zadań.
5. Informacje od członków Rady Wykonawczej PSRP nt. realizowanych zadań.
6. Informacje od Dyrektora Centrum Komunikacji.
7. Informacje od Wicedyrektora Centrum Komunikacji.
8. Informacje nt. realizacji projektu Strefa Komfortu PSRP.
9. Informacje nt. prac Zespołu KRASP ds. COVID-19.
10. Dyskusja nt. konferencji tematycznej.
11. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
12. Informacje od przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA.
13. Informacje od przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.
15. Informacje od przedstawicieli komisji branżowych.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie posiedzenia.

Realizacja porządku obrad
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Mateusz Grochowski powitał wszystkich zebranych i otworzył IV posiedzenie Rady
Studentów PSRP. Mateusz Grochowski stwierdził, że jest kworum i Rada Studentów może
podejmować wiążące decyzje. Dodatkowo poinformował, że posiedzenie jest nagrywane
w celu sporządzenia z niego protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Mateusz Grochowski odczytał proponowany porządek, który został udostępniony zebranym
drogą mailową przed posiedzeniem. Zapytał, czy ktoś z zebranych wnosi uwagi do
proponowanego porządku obrad. Wobec braku uwag Mateusz Grochowski zaproponował
przyjęcie proponowanego porządku obrad przez aklamację. Z racji niewniesienia sprzeciwu
Mateusz Grochowski stwierdził, że Rada Studentów PSRP jednomyślnie przyjęła
zaproponowany porządek obrad.
Ad. 3. Komunikaty Przewodniczącego PSRP.
Mateusz Grochowski opowiedział zebranym o działaniach, które podjął i spotkaniach,
w których brał udział od ubiegłego posiedzenia Rady Studentów:
•

spotkanie z Prezydentem RP dot. wsparcia psychologicznego osób młodych, w tym
o Strefie Komfortu PSRP;

•

prelekcje i wystąpienia w następujących wydarzeniach i konferencjach: Europejskie
trendy dot. kształcenia zdalnego, Festiwal pracy JOBICON, posiedzenie KRASP;

•

dwa spotkania z przewodniczącymi samorządów studenckich dot. konferencji
tematycznych PSRP i przyszłych wydarzeń stacjonarnych, organizowanych przez
samorządy;

•

udział w pracach kapituł następujących konkursów: INTERSTUDENT 2021 oraz
Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021;

•

udział w bieżących pracach i posiedzeniach Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
(PKA).

Ad. 4. Informacje od Wiceprzewodniczących PSRP nt. realizowanych zadań.

Adam Malicki poinformował zebranych, że przed posiedzeniem został wysłany plik,
zawierający podsumowanie działań członków Rady Wykonawczej, biura PSRP, Rzecznika
Praw Studenta oraz pozostałych osób, reprezentujących PSRP w organach kolegialnych
szkolnictwa wyższego. Ze swoich działań od ostatniego posiedzenia wyróżnił:
•

koordynację organizacji kwietniowego oraz majowego live PSRP na portalu
społecznościowym Facebook;

•

rozpoczęcie I etapu prac z Komisją ds. ewaluacji szerokiego badania ewaluacyjnego
planowanego wśród samorządów studenckich.

Damian Rychlik uzupełnił swoje pisemne podsumowanie o następujące, podjęte działania:
•

uzyskanie wpisu przez PSRP do bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji jako instytucja
zajmująca się popularyzowaniem nauki;

•

praca nad nowym projektem „Adepci Nauki”.

Ad. 5. Informacje od członków Rady Wykonawczej PSRP nt. realizowanych zadań.
Joanna Maruszczak przybliżyła zebranym temat tworzenia założeń nowego projektu, który
ma być wdrażany przy współpracy z PKA, o czym wspomniał Mateusz Grochowski przy okazji
komunikatów. Poza informacjami ze swojego podsumowania wspomniała także o:
• zbliżających się wyborach w European Students’ Union (ESU);
• rozpoczęciu prac nad poradnikiem przeznaczonym głównie dla studentów
pochodzących zza wschodniej granicy Polski.
Julia Banasiak jako swoje najważniejsze działania w ostatnim czasie wskazała:
•

bieżące prace i kontakt z samorządami studenckimi biorącymi udział w projekcie
grywalizacji PSRP;

•

prace koncepcyjne nad wydarzeniami – 25-lecie PSRP, Akademia zaPROJEKTowani
oraz konferencją tematyczną.

Z podjętych przez sobie działań Paweł Robak wyróżnił przede wszystkim:
•

nawiązanie kontaktu z Urzędem Miasta Lublin w sprawie wydarzenia dot.
Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023;

•

przygotowywaniem postulatów w związku ze zbliżającymi się konsultacjami
społecznymi dot. reformy sytemu zabezpieczeń socjalnych dla studentów w Polsce.

Paweł Robak poprosił zebranych o zgłaszanie postulatów, związanych z tematem reformy
systemu zabezpieczeń socjalnych.
Mateusz Grochowski dodał, że temat ten jest istotny oraz złożony, stąd wymaga poważnej
analizy i refleksji. W szczególności, że temat dot. strice studentów i pomocy, trafiającej
bezpośrednio do żaków, stąd merytoryczne zdanie PSRP w tym temacie jest potrzebne.
Paula Leśniewska zapytała, czy będzie tworzone formalne, pisemne stanowisko PSRP we
wspomnianym temacie.
Mateusz Grochowski odpowiedział, że w przypadku, gdy konsultacje te będą odpowiednio
formalizowane oraz prace będą prowadzone nad konkretnym dokumentem to PSRP
zdecydowanie będzie chciało takie oficjalne stanowisko przedstawić.
Paweł Robak dodał, że to pierwsze z takich spotkań konsultacyjnych w tym zakresie
i wspomina o nim, żeby całe środowisko studenckie mogło rozpocząć dyskusje względem
tych propozycji. Podkreślił, że będzie na bieżąco informował organy PSRP o przebiegu tych
konsultacji.
Uzupełniając informacje z pisemnego podsumowania Maciej Majchrowski przybliżył
zebranym działania dotyczące:
•

założenia serwera Discord przeznaczonego do wymiany informacji między
informatykami, działającymi w samorządach studenckich z różnych uczelni;

•

prac Komisji ds. rozwoju i cyfryzacji w temacie wyznaczenia nowych celów i zadań,
które mają wspomóc rozwój informatyzacji PSRP.

Aleksandra Pepłowska, omawiając wykonane przez nią zadania, przedstawiła tematy:
•

formalizowania współpracy z Bankiem Pekao;

•

założenia nowej, szerszej bazy potencjalnych partnerów;

•

rozpoczęcia działań w ramach projektu „Młodzi na rynku pracy”.

Ad. 6. Informacje od Dyrektora Centrum Komunikacji.

Julia Sobolewska przybliżyła zebranym listę nadchodzących wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez PSRP, z prośbą o udostępnienie informacji o nich przez media
społecznościowe. Dodała, że lista zrealizowanych przez nią działań znajduje się
w przesłanym, zbiorczym podsumowaniu.
Ad. 7. Informacje od Wicedyrektora Centrum Komunikacji.
Z listy wykonanych przez siebie zadań Jakub Persjanow przybliżył głównie finalizację prac
nad Księgą Identyfikacji Wizualnej. Dodatkowo podziękował zebranym za wszelką aktywność
dot. udostępniania treści publikowanych kanałami PSPR.
Ad. 8. Informacje nt. realizacji projektu Strefa Komfortu PSRP.
Julia Sobolewska przypomniała założenia i historię projektu. Opisała planowane działania,
mające na celu rozwinięcie ich w ramach tej akcji, w tym m.in.:
•

możliwość odbycia kilku spotkań z psychoterapeutą (pierwotnie były to jednorazowe
konsultacje);

•

napisanie 20 artykułów;

•

przeprowadzenie 6 webinariów;

•

stworzenie 20 infografik;

•

realizację szkoleń dla samorządów studenckich;

•

stworzenie publikacji, podsumowującej dobre praktyki wdrożone na uczelniach.

Ad. 9. Informacje nt. prac Zespołu KRASP ds. COVID-19
Mateusz Grochowski przybliżył wyniki spotkania z koordynatorami Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) nt. pandemii COVID-19. Jednym z tematów zebrania
była kwestia programu szczepień dla studentów, który ma być realizowany w uczelniach.
Kolejnym tematem było zebranie danych, ilu studentów byłoby zainteresowanych
szczepieniem w uczelni, zamiast w miejscu swojego zamieszkania.
Karolina Iwaniec zapytała, czy na jednej z większych uczelni byłaby możliwość
zorganizowania punktu szczepień w taki sposób, aby studenci z mniejszych uczelni mogli
w nich otrzymać swoją dawkę szczepionki.

Mateusz Grochowski odpowiedział, że przedstawiona przez nią sytuacja jest uwzględniana
w planach i takie rozwiązanie jest postulowane przez PSRP, jednak ostateczne decyzje
zapadną na odpowiednich szczeblach administracji publicznej.
Po zakończeniu tego punktu porządku posiedzenia Mateusz Grochowski ogłosił
piętnastominutową przerwę w obradach.
Ad. 10. Dyskusja nt. konferencji tematycznej.
Mateusz Grochowski wznowił posiedzenie i poprosił o zabranie głosu Julię Banasiak.
Julia Banasiak przybliżyła zebranym plan na organizację konferencji szkoleniowej,
powiązanej z „urodzinami” PSRP, które obywają się 8 maja. Głównym motywem wydarzenia
będzie ukazanie drogi samorządowca na uczelni. Zebranym zostały przedstawione dwie
koncepcje organizacji tych szkoleń. Jedna idea to cztery gotowe ścieżki szkoleń. W ten
sposób samorządowcy wybierają daną ścieżkę szkoleń i są przypisywani do odpowiedniej
grupy i mimo że wydarzenie jest zdalne to przez całodniową, wspólną pracę będą w stanie
się zintegrować. Druga propozycja daje większą swobodę wyboru uczestnikom.
Samorządowcy mogą wybrać dowolne szkolenia z różnych grup. Te wykłady i ćwiczenia
podzielone są na cztery obszary. Julia Banasiak poprosiła zebranych o opinie względem tego,
która z propozycji wydaje się być lepsza.
Julia Bednarska wskazała, że pierwsza propozycja jest ciekawa. Zapytała dodatkowo, które
ze ścieżek przeznaczone by były dla jakich samorządowców.
Julia Banasiak odpowiedziała, że przy okazji planowania chciano uniknąć przypisywania
odpowiednich funkcji w samorządności studenckiej do danej ścieżki.
Mateusz Grochowski dodał, że zamysł ścieżek jest taki, iż w ramach jednej drogi dana osoba
może poznać wszystkie niezbędne informacje na początku samorządowej działalności, nie
ważne czy jest członkiem organu uchwałodawczego, czy nowym przewodniczącym.
Adam Malicki dopowiedział, że w przypadku tworzenia ścieżki dla przewodniczącego
samorządu, mogłoby dość do sytuacji, gdzie szkolenia te mogłyby być dość zaawansowane.
Nowi przewodniczący, którzy rozpoczęli swoją kadencje w trakcie pandemii czuliby się
zobligowani wybrać tę ścieżkę, gdzie oni sami może chcieliby wybrać drogę podniesienia

swoich kompetencji w innym zakresie. Dodał też, że w przypadku propozycji z gotowymi
ścieżkami, może dojść do sytuacji, w której w ramach danej grupy może znaleźć się
wyróżniająca osoba, która swoją dużą aktywnością może utrudnić pracę całej grupie.
Julia Banasiak odpowiedziała, że nie da się uniknąć sytuacji pojawiania się bardzo aktywnej
osoby, która może zdominować dyskusje. Niezależnie od tego, która koncepcja byłaby
wybrana.
Jakub Stefaniak powiedział, że jego zdaniem idea ścieżek brzmi lepiej. Zapytał dodatkowo
czy byłaby możliwość jednorazowej wymiany szkolenia przez uczestnika. Podał przykład
samorządowca, który brał wcześniej udział w szkoleniach organizowanych podczas wydarzeń
PSRP.
Julia Banasiak odpowiedziała, że takie jednorazowe przypadki za zgodą prowadzącego
byłyby akceptowane.
Jakub Stefaniak dopytał o planowaną liczbę uczestników przypadającą na jedną grupę.
Mateusz Grochowski odpowiedział, że plan zakłada grupy maksymalnie do 15 osób, a łączna
liczba uczestników wydarzenia to 150 studentów.
Damian Rychlik zapytał o możliwość segregacji osób zgłaszających się, aby osoby bardziej
doświadczone, z posiadanymi już umiejętnościami były kierowane na ścieżkę, która ich
kompetencje podniesie.
Julia Banasiak odpowiedziała, że rozwiązaniem może być dobre opisanie tych ścieżek,
w szczególności o to, jakie umiejętności rozwija lub jakich uczy, aby zgłaszający się sami
ocenili, gdzie dowiedzą się jak najwięcej przydatnych dla nich rzeczy.
Joanna Maruszczak powiedziała, że obie propozycje są dobre, ale z jej doświadczenia rotacja
osób na szkoleniach ma tę zaletę, że poznaje się większą liczbę osób. Dodatkowo, jej
zdaniem, propozycje ze ścieżkami powinno się opisać jakimś poziomem zaawansowania
wiedzy dot. samorządności. W tym przypadku będzie mniejsza szansa, że osoba bardziej
doświadczona trafi do grupy, gdzie większość uczestników będzie z mniejszym
doświadczeniem i ten lider mógłby w dyskusji dominować.

Julia Banasiak zaznaczyła, że uwzględni tę uwagę i opracuje wariant propozycji, gdzie
w ramach danej ścieżki tworzone byłyby dwa rodzaje grup. Grono osób nowych oraz
studenci z kilkuletnim doświadczeniem. Osoba zgłaszająca się przy okazji deklaracji swojego
doświadczenia w samorządzie studenckim, trafiałaby do odpowiedniej grupy, aby większość
zespołu była na podobnym poziomie zaawansowania.
Joanna Maruszczak dopowiedziała, że warto byłoby zaplanować ścieżkę dla osób, które
w tym roku akademickim rozpoczęły działalność w samorządzie studenckim, aby
przewodniczący mieli możliwość wysłania osób nie tylko doświadczonych, ale też nowych,
które w wydarzeniach ogólnopolskich mogły jeszcze nie mieć okazji brać udziału.
Julia Banasiak odpowiedziała, że zgadza się z tą propozycją i postara się ją uwzględnić.
Julia Bednarska odniosła się do słów Joanny Maruszczak i swojego wcześniejszego pytania,
gdyż jej zdaniem warto byłoby wskazać osoby na jakich stanowiskach mogłyby najwięcej na
danych szkoleniach zyskać i jakie umiejętności rozwinąć, ale przy jednoczesnym zaznaczeniu,
że dana droga nie jest przeznaczona tylko i wyłącznej dla określonej z góry grupy osób.
Julia Banasiak zgodziła się, że przy szkoleniach i ścieżkach można wpisać pewne sugestie, ale
żeby ich jasno nie określać poziomem zaawansowania, aby nikogo nie zniechęcić.
Julia Sobolewska powiedziała, że w przypadku dyskusji nad możliwym przypadkiem
niezbalansowania doświadczenia grupy i pojawiania się lidera to warto spojrzeć na ten
wątek z perspektywy wymiany osób w grupach, o którym wspominała Joanna Maruszczak,
gdyż w przypadku rotacji osób poznajemy różne punkty widzenia, każdy przychodzi z nową
energią i można zapoznać się z większą liczbą osób, co jest ważnym elementem. Dodatkowo
zaznaczyła, bazując na swoim doświadczeniu, że jakiekolwiek sugerowanie czy opisywanie
ścieżek szkoleń powinno ograniczyć się wyłącznie do wskazywania jakie umiejętności można
pozyskać w przypadku danego zestawu wykładów i ćwiczeń.
Małgorzata Poszwa zaznaczyła, że jej zdaniem pomysł ścieżek jest dobry, a patrząc z punktu
widzenia nowego samorządowca, który nie do końca jeszcze wie, jaką płaszczyzną chciałby
się zajmować, to wolałby pewnie dowiedzieć się kilku rzeczy z różnych aspektów działalności
na uczelni, niż wybrać tylko jedną.

Damian Rychlik zasugerował, że aby dobrze dobrać grupy szkoleniowe można przeprowadzić
test dla uczestników. Dodał, że nie byłby to test oceniający danego samorządowca, w czym
jest słaby, ale pomogłoby to zdobyć od niego informację, co już potrafi i wskazania, gdzie
mógłby zdobyć nowe umiejętności.
Adam Malicki nie zgodził się z propozycją Damiana Rychlika. Możliwość subiektywnego
spoziomowania swoich umiejętności przez uczestnika jest nie do końca miarodajne i może
nie być pomocne przy odpowiednim dobieraniu grup.
Damian Rychlik odpowiedział, że test ten dałby uczestnikowi informację zwrotną, w czym
jest dobry i wskazywałby szkolenia, na których mógłby zdobyć umiejętności, w których nie
jest najlepszy.
Julia Banasiak zaznaczyła, że pomysł z testem jest dość ciekawy, jednak wątpi, czy jest
możliwy do zrealizowania w czasie, który jest dostępny.
Karolina Iwaniec powiedziała, że jej zdaniem dowolność wyboru szkoleń jest lepszym
wyborem. Przytoczyła swój przykład, że brała udział w szkoleniu, które było narzucone, było
przeprowadzone profesjonalnie, jednak zdobyta tam wiedza nie była przydatna przy
działaniach na jej uczelni, gdyż nie wszystkie rozwiązania są możliwe do implementacji
w każdym samorządzie.
Julia Sobolewska w temacie testu powiedziała, że ma doświadczenia z podobnym
pomysłem. Zaznaczyła, że bardzo dużo w takim formularzu zależy od sformułowania pytań,
aby dawały one dość obiektywne do ocenienia informacje od uczestników. Dodała, że zgadza
się z przedmówcami, że ten pomysł jest dość ciekawy i można go wykorzystać przy okazji
innych, przyszłych wydarzeń.
Aleksandra Pepłowska zaznaczyła, że opcja z wyborem szkoleń z różnych płaszczyzn jest
lepsza. Podkreśliła, że przy okazji planowania szkoleń i prelegentów dla danej tematyki
łatwiej będzie dobrać wykłady, które mogłyby być prowadzone przez partnerów PSRP.
Damian Rychlik uzupełnił swoje wypowiedzi, że lepiej będzie tę ideę testu zamienić na
kwestionariusz, którego celem jest zdobycie informacji, jakie płaszczyzny cieszą się
największym zainteresowaniem, co da pewne informacje zwrotne też wypełniającemu taki

formularz. Dodał, że w pełni rozumie presję czasu, aby wszystko dopiąć tak, aby wydarzenie
odbyło się 8 maja, stąd pomysł można rozwinąć w przyszłości.
Mateusz Grochowski podziękował wszystkim za interesującą dyskusję. Zaznaczył, że podział
zdań ukazuje to, że oba pomysły mają swoje plusy i minusy. Dodał, że nad wnioskami z tej
rozmowy pochyli się Rada Wykonawcza i Komisja Julii Banasiak, a później Rada Studentów
zostanie poinformowana o tym, która opcja została wybrana.
Ad. 11. Informacje od Koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
Mateusz Kopaczyński opowiedział zebranym o następujących zadaniach i obowiązkach
zrealizowanych od ostatniego posiedzenia:
•

bieżące przydzielanie wizytacji;

•

uzupełnianie składu zespołu nowymi ekspertami;

•

złożenie wniosku o poszerzenie zespołu ds. opiniowania nowych kierunków;

•

przeprowadzenie spotkania dot. ewaluacji pierwszych działań przez nowych
ekspertów.

Dodatkowo poinformował zebranych, że będzie na bieżącą informował Radę Studentów
o decyzjach dot. działań PKA w przyszłym roku akademickim i modelu przeprowadzania
wizytacji w związki z pandemią COVID-19.
Ad. 12. Informacje od przedstawicielki PSRP w Radzie NAWA.
Joanna Maruszczak zaznaczyła, że najbliższe spotkanie Rady NAWA odbędzie się
w przyszłym tygodniu. Na tym posiedzeniu będzie omawiany aspekt otworzenia nowych
naborów do programów dot. promocji języka polskiego. Dodatkowo poprosiła zebranych
o przekazywanie jej wszelkich informacji o pojawiających się darmowych kursach dot. nauki
języka polskiego, aby móc zaproponować takie szkolenia dla studentów obcojęzycznych.
Wspomniała także, że w najbliższym czasie będzie prowadzone pierwsze anglojęzyczne
szkolenie realizowane przez PSRP.
Ad. 13. Informacje od przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Marcelina Kościołek przybliżyła zebranym informacje dotyczące projektu Akademii
Kopernikańskiej. Dodatkowo zapowiedziała, że posiedzenie Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się w przyszłym tygodniu, jak również spotkanie Komisji ds.
międzynarodowych, gdzie dyskusja będzie dot. finansowania badań naukowych. Marcelina
Kościołek zapowiedziała, że w ramach tej tematyki rozmów będzie chciała dowiedzieć się
więcej o udziale studentów w tym zakresie.
Ad. 14. Informacje od Rzecznika Praw Studenta.
Mateusz Kuliński opowiedział o przebiegu rozwiązywania zgłaszanych spraw w ostatnim
okresie. Dodał, że od ostatniego posiedzenia wpłynęło 29 spraw studenckich. Przedstawił
również dodatkowe działania jakimi były:
• wideokonferencja z Rzecznikiem Praw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach;
• konsultacje z Rzecznikiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów dot. ustawowego
usankcjonowania instytucji rzeczników;
• udzielenie wywiadu dla Dziennika Gazeta Prawna;
• podjęcie bezpośrednich interwencji na trzech uczelniach.
Ad. 15. Informacje od przedstawicieli komisji branżowych.
Ewa Staruch (FUniP) poinformowała zebranych o starcie projektu „Zdobądź grant z FUniP”
i o pracach nad opinią dot. ustawy o zawodzie psychologa.
Maria Kożewnikow (FSUA) opisała prace nad: organizacją kolejnego zjazdu ich komisji
branżowej, udoskonaleniem strony internetowej oraz planowaniem działań na okres
wakacyjny.
Marcin Pioch (FUE) przybliżył zebranym informacje o następujących działaniach: spotkaniu
z rektorami uczelni ekonomicznych nt. rozwoju projektów FUE, dalszych pracach w celu
założenia stowarzyszenia, rozwijaniem programu mentoringowego i realizacją projektu Test
Wiedzy Ekonomicznej.
Szymon Gawryluk (PSSUR) opowiedział o pracach nad reformą regulaminu i wynikiem
ostatnich spotkań przewodniczących samorządów studenckich, należących do PSSUR.

Sylwia Kuropatwińska (KUM) przekazała zebranym, że KUM zajmuje się obecnie działaniami
dot. ustawy o służbie kandydackiej oraz organizacją najbliższego zjazdu.
Monika Karwowska (KUWF) opowiedziała o wynikach konferencji, skierowanej do młodych
samorządowców i o zbliżającym się zjeździe sprawozdawczo-wyborczym KUWF.
Kewin Lewicki (FUZ) zaznaczył, że w ostatnim czasie FUZ zajmował się interwencjami na
niektórych uczelniach dot. realizowania praktyk zawodowych oraz planowaniem spotkania
przewodniczących w celu podjęcia decyzji o przyszłym zjeździe FUZ.
Jakub Stefaniak (KWSM) przybliżył zebranym zmiany w KWSM, które nastąpiły po ostatnim
posiedzeniu i zmianie statutu. Dodatkowo wspomniał o opiniowaniu zmian dot. kształcenia
lekarzy i lekarzy dentystów.
Karolina Iwaniec (FUN) opowiedziała o zbliżającym się posiedzeniu FUN i planowanych
zmianach w statucie komisji branżowej.
Paula Leśniewska (FUT) przypomniała zebranym o projekcie „Rozwiń swój samorząd”, do
którego czas na zgłoszenie powoli się kończy oraz o wydarzeniu „Inżynier – lider zespołu”.
Przybliżyła także plan najbliższych posiedzeń i wydarzeń FUT. Opowiedziała także
o poruszanym w środowisku FUT temacie szczepień na uczelniach oraz o juwenaliach.
Ad. 16. Wolne wnioski.
Mateusz Grochowski wspomniał zebranym, że protokół z III posiedzenia Rady Studentów
PSRP zostanie przedstawiony Radzie drogą mailową za kilka dni po dzisiejszym posiedzeniu
wraz z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag oraz o przyjęcie go w głosowaniu drogą
obiegową.
Maciej Bień poinformował zebranych, że wszystkie osoby, które musiały, zgodnie
z przepisami Statutu PSRP, złożyć zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta to uczyniły.
Ad. 17. Zakończenie posiedzenia.
Mateusz Grochowski zamknął obrady IV posiedzenia Rady Studentów PSRP.
Lista załączników:
1. Lista obecności.

