PROTOKÓŁ
z XIV posiedzenia Rady Studentów
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
w kadencji 2021 - 2022

Data: 20 kwietnia 2022 r.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Podsumowanie działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Podsumowanie

działalności

komisji

branżowych

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Podsumowanie działalności Forum Studentów Uczelni Artystycznych stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Protokół sporządziła: Karolina Iwaniec
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1.

Otwarcie XIV posiedzenia Rady Studentów PSRP.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, otworzył posiedzenie i powitał
wszystkich członków Rady Studentów PSRP, Rady Wykonawczej PSRP,
przewodniczących komisji branżowych, pełnomocników,
2.

Wskazanie protokolanta posiedzenia.

Na protokolanta posiedzenia zgłosiła się członkini Rady Studentów Karolina
Iwaniec.
3.

Stwierdzenie kworum na podstawie potwierdzenia obecności drogą
elektroniczną.

Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, poprosił o potwierdzenie swojej
obecności na posiedzeniu. Stwierdzono kworum za pomocą wewnętrznej poczty
elektronicznej.
4.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący PSRP zwrócił się z prośbą do członków Rady Studentów PSRP
o przyjęcie porządku obrad poprzez aklamację. Nie zgłoszono zastrzeżeń,
w związku z czym Rada Studentów przyjęła porządek obrad poprzez aklamację.
5.

Komunikaty Przewodniczącego PSRP.

Przewodniczący PSRP Mateusz Grochowski przedstawił informacje dotyczące
bieżących działań:
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•

udział w spotkaniu z senatorem z województwa lubelskiego oraz Ministrem
Edukacji i Nauki. Spotkanie dotyczyło wsparcia Ukrainy; pomocy w zakresie
przejść granicznych oraz bieżącej sytuacji w Polsce w związku z wojną,

•

udział w posiedzeniu plenarnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

•

udział w posiedzeniu Zespołu ds. COVID-19 połączonego z zespołem
kryzysowym, podczas którego przekazane zostały informacje dotyczące
systemu rekrutacji centralnej na wszystkich uczelniach i kursów języka
polskiego,

•

udział w posiedzeniu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, dotyczącym
pomocy Ukrainie,

•

udział w audycji radiowej „3 grosze o Ekonomii”,

•

uczestniczenie w przygotowania i realizacji XXVII Krajowej Konferencji
PSRP,

•

udział w posiedzeniu Zespołu ds. rozwoju systemu oświaty oraz systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, podczas którego dyskutowano na temat
ewaluacji naukowej,

•

przekazanie informacji dotyczących Akademii PSRP #zaPROJEKTowani,

•

w najbliższym czasie udział w zjazdach 5 komisji branżowych: Forum
Uniwersytetów Polskich, Forum Uczelni Przyrodniczych, Komisji Wyższego
Szkolnictwa Medycznego, Forum Uczelni Ekonomicznych i Komisji Uczelni
Wychowania Fizycznego,

•

prowadzenie rozmów z Radą ds. Młodzieży przy Narodowej Radzie Rozwoju
przy Prezydencie RP dotyczących Młodych na Rynku Pracy,

•

przekazał również informację w sprawie rezygnacji z funkcji członkini Rady
Wykonawczej Aleksandry Pepłowskiej oraz podziękował za dotychczasową
współpracę; poinformował, że obowiązki Aleksandry Pepłowskiej zostały
przekazane Ewelinie Duszy, którą będzie wspierać Natalia Pietrewicz.
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6.

Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP (tylko tryb
uzupełniający).

Podsumowanie działalności Rady Wykonawczej i biur PSRP stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Małgorzata Poszwa, członkini Rady Studentów, poprosiła o doprecyzowanie roli
Pełnomocnika ds. IT.
Jakub Persjanow, Wiceprzewodniczący, opisał rolę Pełnomocnika ds. IT. Do jego
zadań

będzie

należało

przejęcie

obsługi

domen

PSRP

i

wsparcie

wiceprzewodniczących w tym zakresie.
Małgorzata Poszwa, członkini Rady Studentów, poprosiła o doprecyzowanie roli
Organu Zrzeszającego byłych przewodniczących PSRP oraz udostępnienie Canvy
Pro dla samorządów.
Damian Rychlik, Wiceprzewodniczący, wskazał, że udostępnienie Canvy Pro
ma na celu wspomóc samorządy studenckie oraz że utworzenie organu
zrzeszającego byłych przewodniczących PSRP w zamyśle ma odwzorować Radę
Starszych działającą przy Forum Uczelni Technicznych.
Mateusz Grochowski doprecyzował, że Organ ten ma na celu wsparcie obecnych
przewodniczących.
Aleksandra Pepłowska podziękowała za współpracę oraz przedstawiła powód
rezygnacji.
7.

Podsumowanie XXVII Krajowej Konferencji PSRP.

Iga Adamek podsumowała XXVII Krajową Konferencję PSRP. Ankieta ewaluacyjna
została przesłana do uczestników wydarzenia. Podczas majowego posiedzenia
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zostanie zaprezentowane pełne podsumowanie zawierające wnioski z ankiety.
Podziękowała obecnym osobom za pomoc w organizacji wydarzenia.
Krzysztof Pszczółka, członek Rady Studentów, pogratulował organizacji Krajowej
Konferencji oraz liczby uczestników.
Przewodniczący Mateusz Grochowski dodał, że w najbliższym czasie zostaną
również rozesłane certyfikaty za udział w wydarzeniu.
8.

Sprawozdania

od

przedstawicieli,

koordynatorów,

pełnomocników,

Rzecznika Praw Studenta i innych uprawnionych osób do reprezentowania
interesów PSRP.
Marcelina Kościołek sprawozdała członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego:
•

udział w posiedzeniu Komisji ds. Międzynarodowych, podczas którego
poruszono kwestie takie jak cele komisji i uporządkowanie pracy.
Marcelina Kościołek zachęciła uczestników posiedzenia do wypełnienia
ankiety dotyczącej umiędzynarodowienia. Wyniki będą prezentowane
na Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

•

udział w Konwersatorium Krakowskim w dniach 7-8 kwietnia 2022 r.,
podczas którego toczyła się dyskusja na temat partnerów, sektora
publicznego i niepublicznego w odniesieniu do umiędzynarodowienia,
funkcji NAWA oraz informatycznego i społecznego wsparcia w kontekście
umiędzynarodowienia. Podczas posiedzenia odbył się również panel
na temat współpracy naukowej z Ukrainą i ewentualnej formy realizacji
wsparcia, a także została poruszona kwestia dotycząca liczby studentów
z Ukrainy, potencjalnie zgłoszonych na polskie uczelnie;

•

udział w XXVII Krajowej Konferencji PSRP;
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•

udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego 13-14 kwietnia 2022 r., którego gościem był wiceminister Edukacji
i Nauki oraz wiceminister Zdrowia. Podczas posiedzenia poruszono kwestię
Akademii Kopernikańskiej, a także zdrowia. Dyskutowano na temat zmian
standardów kształcenia na kierunku lekarskim, zmiany mają zostać podjęte
również na pozostałych kierunkach regulowanych, a także omawiana była
kwestia stypendium socjalnego;

•

najbliższe plany: 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji
ds. Międzynarodowych, podczas którego ma się odbyć dyskusja na temat
sytuacji studentów z Ukrainy.

Mateusz Kopaczyński przedstawił informacje na temat bieżącej działalności:
•

stała współpraca z biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, reakcja
na aktualne problemy, sytuacje związane z wizytacjami oraz ekspertami,

•

rozpoczęcie rekrutacji do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na początku maja
bieżącego roku, proces potrwa około 2 miesiące.

9.

Informacje

sprawozdawcze

od

przedstawicieli

komisji

branżowych

Parlamentu Studentów RP.
Podsumowanie

działalności

komisji

branżowych

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący PSRP, Mateusz Grochowski, zamknął XIV posiedzenie Rady
Studentów PSRP.
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