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PROTOKÓŁ 

RADY UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSTE 

Z DNIA 17.05.2019 r. 

 

Uczelniany Samorząd Studencki stwierdza, że dnia 17.05.2019 r. odbyło się spotkanie 

Rady Samorządu Studenckiego z Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego w auli 

Centrum Kultury Akademickiej na Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

 

CZĘŚĆ OBRAD 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył i wyznaczył: 

 

Prowadzący: Konrad Bajdak 

Protokolant:  Klaudia Kaszycka 

Korekta Protokołu: Konrad Bajdak 

 

Plan spotkania: 

1. Przedstawienie i omówienie zakresu spotkania. 

2. Dyskusja dotycząca organizacji wydarzenia „IX Podkarpackich Juwenaliów”. 

3. Przedstawienie wdrażanych zmian w Samorządzie.  

4. Kontynuacja dyskusji związanej z nową ustawą 2.0. 

5. Pozostałe kwestie działania Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

6. Wolne wnioski przedstawicieli Rady. 

7. Dyskusja związana z kwestiami dydaktycznymi Uczelni. 
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Prowadzący obrady wita przybyłych przedstawicieli Rady, a także rozpoczyna dialog od 

przedstawienia zakresu dyskusji podczas obrad. Na wstępie zaznacza, iż większa część dyskusji 

zostanie poświęcona zbliżającej się organizacji wydarzenia „IX Podkarpackich Juwenaliów”. 

Prezentuje poszczególne elementy organizacyjne związane z wydarzeniem i odpowiada na 

pytania od poszczególnych przedstawicieli Rady. W kwestiach spornych lub niezwiązanych z 

tematem dyskusji, proponowany wątek został pominięty. 

 

 Podczas przedstawiania poszczególnych zakresów debaty pomiędzy przedstawicielami 

została wyłączona jawność spotkania. 

 

Po zakończonej debacie została przeprowadzona dalsza dyskusja związana ze zmianami 

wprowadzanymi w Uczelnianym Samorządzie Studenckim. W pierwszej kolejności zostały 

omówione sprawy bieżące w tym realizacja zamierzonych projektów, zamówień i wydarzeń 

związanych z działaniem Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

 

Kolejnym punktem spotkania, który został omówiony podczas spotkania była kwestia 

związana ze zmianami wdrażanymi w związku z nową ustawą Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Prowadzący przedstawił m.in. zakres zmian w Regulaminach, sposobie 

działania Samorządu, a także wspólnie z Radą przyjmował pomysły i propozycje, które będą 

zgodne pod względem formalno-prawnym w związku z wymaganiami dotyczącymi zmiany 

Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

 

Po podsumowaniu nadchodzących zmian w związku z Regulaminem Uczelnianego 

Samorządu Studenckiego została poddana dyskusji kwestia organizacji przyszłego roku 

akademickiego. Została przedstawiona propozycja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla 

studentów pierwszego roku 2019/2020, które wstępnie zaczną być realizowane od 1 

października. 
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Na spotkaniu nie zostały poddane żadne wolne wnioski związane z działaniami 

Uczelnianego Samorządu Studenckiego. W końcowej dyskusji Prowadzący zebrał wywiad 

środowiskowy na temat sposobu działania poszczególnych Instytutów w kwestiach 

dydaktycznych, a także organizacyjnych. Dzięki tej debacie Samorząd Studencki będzie mógł 

opracować szczegółowy plan działania na najbliższy rok akademicki. 

 

Podczas spotkania nie zostały poddane głosowania.  

 

Na tym protokół zakończono. 


