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PROTOKÓŁ 

RADY UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PWSTE 

Z DNIA  27.05.2019 r. 

 

 

Uczelniany Samorząd Studencki stwierdza, że dnia 27.05.2019 r. odbyło się spotkanie 

Starostów poszczególnych kierunków Uczelni 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 

 

Przewodniczący Rady otworzył i wyznaczył: 

 

Prowadzący: Krystian Pustelak 

Protokolant:  Klaudia Kaszycka 

Korekta Protokołu: Konrad Bajdak 

 

Plan spotkania: 

1. Zaprezentowanie zakresu spotkania Rady. 

2. Przedstawienie przybyłych gości (przedstawicieli Centrum Obsługi Studenta, a także 

Kierownika Działu Informatycznego). 

3. Wystąpienie przedstawicieli Centrum Obsługi Studentów. 

4. Wystąpienie Kierownika Działu Informatycznego. 
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5. Debata, dyskusja i możliwość zadawania pytań do przedstawicieli poszczególnych 

komórek Uczelni. 

6. Podsumowanie i zaprezentowanie kwestii organizacji wydarzenia „IX Podkarpackich 

Juwenaliów”. 

7. Przedstawienie i omówienie propozycji Prezydium Uczelnianego Samorządu 

Studenckiego i Rady w związku z działaniami podjętymi w ramach opracowania 

nowego Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

8. Przyjmowanie wolnych wniosków od przedstawicieli biorących udział w dyskusji. 

9. Pozostałe kwestie działania Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

 

Prowadzący obrady wita wszystkich przybyłych gości, studentów oraz przedstawicieli 

poszczególnych komórek Uczelni. Przedstawia poszczególny plan i zakres spotkania, po czym 

oddaje głos pierwszemu z gości. 

 

Prowadzący udzielił głosu: 

Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Studenta – mgr Henryk Sawiński 

 

Pierwsze wystąpienie zostało przyznane i wyznaczone przedstawicielowi Centrum Obsługi 

Studenta, którym był mgr. Henryk Sawiński, Zastępca Kierownika COS. Przedstawiciel COS 

przedstawił zakres działań związanych z wdrożeniem nowego systemu informatycznego 

dotyczącego składania aplikacji o przyznanie świadczeń  pomocy materialnej dla studentów 

naszej Uczelni. Wstępnie wytłumaczył zakres działania nowych metod i podkreślił, iż nowy 

system usprawni proces składania podań o przyznanie stypendium, a także skróci czas 

oczekiwania w Centrum Obsługi Studenta. Po zakończonej prezentacji studenci mieli 

możliwość zadawania pytań. Niestety nikt z tej możliwości nie skorzystał na czym pierwsze 

wystąpienie zakończono. 

 

Prowadzący udzielił głosu: 

Kierownik Działu Informatycznego – inż. Andrzej Ciechanowski 
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Podczas drugiego z wystąpień głos otrzymał i zabrał Kierownik Działu Informatycznego, 

inż. Andrzej Ciechanowski. Podczas wystąpienia przedstawiciel Działu Informatycznego 

przedstawił wstępnie wdrażaną aplikację „Mobilny USOSWeb” dedykowaną specjalnie dla 

studentów naszej Uczelni na smartfony z systemem Android. Podczas prezentacji przedstawił 

sposób korzystania z aplikacji, a także zakres jej użytkowania. 

 

Po zakończonych wystąpieniach gości, Prowadzący wyznaczył kolejny punkt obrad 

pomiędzy Prezydium, a Starostami poszczególnych kierunków na Uczelni. 

 

Prezydium zaprezentowało zakres organizacyjny wydarzenia „IX Podkarpackich 

Juwenaliów”, a także sposób w jaki zostanie zrealizowane. Głos zabierali wszyscy 

przedstawiciele Prezydium uzupełniając się w ścisłe informacje związane z organizacją 

wydarzenia. Po zakończonej prezentacji, Studenci mieli możliwość zadawania pytań. 

Jednocześnie przedstawiciele Prezydium zachęcili Starostów do dołączenia podczas 

wydarzenia jako wolontariusze. Przez koleją część obrad została poddana dyskusja na temat 

zakresów wolontariuszy w formie ogólnej. 

 

Prowadzący udzielił głosu: 

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji – Konrad Bajdak 

 

Wyznaczony prelegent przedstawił ponownie zakres działań Prezydium. Opisał nowe 

systemy działania Samorządu, a także przedstawił końcowe fazy projektów (w tym kwestie 

związaną z bluzami Samorządowymi, a także maskotką Uczelnianą). Zaprezentował zakres 

działań na najbliższy rok akademicki, a także przyjmował  wolne wnioski od Starostów. 

 

W podsumowaniu Prowadzący wraz z pozostałymi członkami Prezydium odpowiadał 

na pytania w zakresie działania Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 


