Protokół z III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UAM
10 marca 2015, sala konferencyjna A – DS Jowita

1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Komunikaty.
5. Wybór uzupełniający członków komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.
6. Dofinansowania z wydziałów na WG.
7. Postęp prac nad WG.
8. Targi edukacyjne w Poznaniu.
9. Przyjęcie protokołu z II zwyczajnego posiedzenia PSS UAM.
10. Sprawy Komisji i Pełnomocników.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
1. Przywitanie.
Patrycja Poczekaj, przewodnicząca PSS UAM, wita wszystkich zebranych delegatów oraz
samorządowców.
2. Sprawdzenie quorum.
Przewodnicząca stwierdza quorum wymagane do głosowania przy obecności 32 delegatów.
W trakcie posiedzenia liczba obecnych wzrosła do 37 osób.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Patrycja Poczekaj prosi o zmiany w porządku obrad:
- usunięcie punktu 7,
- dodanie punktu 9 – sprawy Komisji Rewizyjnej.
Patrycja Poczekaj zarządza głosowanie nad przyjęciem protokołu w zmienionej formie.
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4. Komunikaty przewodniczącej.
Odbył się zjazd Forum Uniwersytetów Polskich w Katowicach, na którym Parlament
reprezentowali Patrycja Poczekaj, Kacper Szczepanek i Hubert Jach. Przewodniczącą
FUniP-u została Ewa Obajtek z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przewodnicząca podsumowała akcję sprzątania magazynu Parlamentu w DS Jowita.
Podziękowała również osobom, które brały w nim udział.
W ostatni weekend marca 8-osobowa delegacja wyjedzie na XXI Krajową Konferencję
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej do Sypniewa.
Została utworzona nowa nazwa, dotychczas, Wielkiego Grillowania. Wydarzenie to będzie od
teraz nosić miano Wielkiej Majówki Studenckiej. Kilkunastoosobowa grupa liderów teamów
wybrała się na teren (stadion AZS-u) w celu określenia koncepcji jego zagospodarowania.

5. Wybór uzupełniający członków komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.
Patrycja Poczekaj przypomina, że na I zwyczajnym posiedzeniu Parlamentu wybrano dwóch
przedstawicieli, jednak powinniśmy zaproponować cztery osoby. Obecnie w ww. komisji
pracują Małgorzata Kucharyszyn i Jan Koźmiński. Patrycja prosi o zgłaszanie kandydatur.
Sara Prus zgłasza kandydaturę Moniki Stasińskiej (RSS WNGiG).
Patrycja Wawrzyczek zgłasza kandydaturę Eweliny Panek (RSS WN).
Kamil Komosiński zgłasza kandydaturę Pauliny Sworowskiej (RSS WH).
Patrycja Poczekaj zgłasza swoją kandydaturę.
Przewodnicząca zarządza głosowanie nr 1, które przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie Dominika Czaplewska i Mateusz Nowak.
Imię i nazwisko
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Do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich zaproponowane zostaną Paulina
Sworowska i Patrycja Poczekaj.
6. Dofinansowanie z wydziałów na organizację Wielkiej Majówki Studenckiej.
Patrycja Poczekaj informuje, że przewodniczący otrzymają pisma z prośbą o dofinansowanie
na organizację Wielkiej Studenckiej Majówki. Podkreśla, że jest to bardzo istotny element
finansowania tego rodzaju wydarzenia.
7. Targi edukacyjne w Poznaniu.
Patrycja Poczekaj przekazuje komunikat Artura Zielińskiego, pełnomocnika ds. programu
Ambasador i promocji studiów, który nie jest obecny na posiedzeniu – przypomina
o obowiązkowym szkoleniu z zakresu obsługi klienta podczas targów. Patrycja podkreśla,
że za szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz zwolnienia z zajęć.
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
Patrycja Poczekaj prosi Pawła Binkowskiego, sekretarza Parlamentu, oraz Kamila
Komosińskiego, członka Komisji Rewizyjnej (w zastępstwie za Bartłomieja Lubianiec,
przewodniczącego tejże Komisji), o przedstawienie sytuacji związanej z nieobecnościami
delegatów na posiedzeniach Parlamentu.
Na podstawie pliku, z którego korzystają sekretarz i Komisja Rewizyjna, Kamil Komosiński
zauważa, że wielu delegatów ma liczne nieobecności i w niedługim odstępie czasu
przewodniczący niektórych Rad prawdopodobnie będą poproszeni o „wymianę” delegatów.
9. Sprawy komisji i pełnomocników.
Magdalena Karczewicz, przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Nauki, zaprasza na
najbliższe posiedzenie Komisji. Relacjonuje również ostatnie spotkanie, kiedy członkowie
ww. Komisji pochylili się nad kształtem ankiety Przyjazny Dziekanat oraz ankiety oceniającej
lektoraty.

Hubert Jach, przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej, przypomina kwestię związaną
z niejasnościami prawnymi, związanymi z zapisem, na podstawie którego świadczenia
stypendium Rektora mogłyby przechodzić na kolejną osobę z listy (w przypadku utraty
uprawnień). Prosi przewodniczących o zgłaszanie, czy na wydziałach funkcjonują kierunki
licencjackie, których studenci rozpoczęli naukę w semestrze letnim. Przypomina również
o akcji „Maluch na uczelni”.
Dominika Lica, przewodnicząca Komisji ds. Zarządzania Projektami, informuje o odbytym
posiedzeniu Komisji (zwraca uwagę na bardzo niską frekwencję), przypomina o zgłoszeniach
liczby osób, które będą uczestniczyć w szkoleniach, zaplanowanych na 14 i 15 marca. Kamil
Komosiński (na prośbę Dominiki) informuje o Uniwersyteckich Mistrzostwach
Przedsiębiorczości „Eurobiznes”, które będą charakteryzować się możliwością zagrania w tę
grę na planszy o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Dominika informuje również
o planowanych symulacjach debat ONZ, które zostaną zorganizowane wspólnie z kołem
naukowym z Wydziału Prawa i Administracji. Przestawia również, z Martą Grelą, stan
rekrutacji do UNIkatu (40 zgłoszeń) oraz, wraz z Martą Golińską, turniej w literowaniu słów
(polskich i angielskich).
Marta Rudnicka, pełnomocnik ds. mobilności studenckiej i spraw zagranicznych, zapowiada
warsztaty z beatboxingu oraz relacjonuje Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Zauważa, że był to projekt wymagający długotrwałej organizacji, ale frekwencja była
zastraszająco niska.
Adrian Goliński, pełnomocnik ds. sportu, przypomina o Uniwersyteckiej Lidze Piłki Nożnej
oraz o wydarzeniu UAM Fitness Night – prosi ponownie o deklaracje przewodniczących Rad
w sprawie dofinansowania projektu.
Piotr Leśniewski, pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, informuje o zbliżającym
się kursie języka migowego.
Paweł Binkowski, sekretarz Parlamentu, prosi o monitorowanie bazy danych (pod kątem jej
związku ze stanem realnym). Informuje również o procesie budowania, wraz z sekretarzami
Rad, bazy kontaktów do starostów oraz kół naukowych.
10. Przyjęcie protokołu z II zwyczajnego posiedzenia PSS UAM.
Paweł Binkowski odczytuje poprawki, które zostały zgłoszone do protokołu z poprzedniego
posiedzenia Parlamentu. Poprawki mają charakter redakcyjny oraz merytoryczny. Zarządza
głosowanie w sprawie przyjęcia poprawek do protokołu.
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Poprawki nie zostały przyjęte.
Paweł Binkowski prosi o przyjęcie protokołu w formie oryginalnej.
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Protokół nie został przyjęty. Zostanie poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu
Parlamentu – w wersji zawierającej zgłoszone poprawki.

9. Wolne głosy i wnioski.
Patrycja Poczekaj informuje o spotkaniu Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni
Poznańskich z wiceprezydentem Poznania, gdzie reprezentował nas Kacper Szczepanek. Przy
okazji informuje o zbliżającym się posiedzeniu PSSUP-u, gdzie wybrany ma zostać
konsultant regionalny PSRP na Wielkopolskę.
Przewodnicząca przedstawia propozycję uruchomienia ankiety oceniającej samorząd, która
zdała już egzamin na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Odbyło się spotkanie z członkami Niezależnego Zrzeszenia Studentów – Mateuszem
Kalinowskim, Remigiuszem Stępakiem oraz Aleksandrą Pogorzelską – w którym z ramienia
Zarządu Samorządu Studentów udział brali Patrycja Poczekaj, Kacper Szczepanek i Paweł
Binkowski. Spotkanie dotyczyło wizji współpracy podczas organizacji wydarzeń dla
studentów.
Patrycja Poczeka prosi Parlament o wyrażenie opinii nt. organizacji tegorocznego Campusu –
opinii związanej z jego charakterem, celowością, organizacją oraz współpracą z zewnętrznym
organizatorem.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Patrycja Poczekaj zamyka III zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów.
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