
Protokół  

z XXVI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

z dnia 19 grudnia 2016 roku 

 

1. Otwarcie Posiedzenia. 

2. Wybór komisji skrutacyjnej w składzie: Karolina Zając, Klaudia Kaczorek, Aleksandra 

Maciejewska. 

3. Komunikaty Przewodniczącej Samorządu Studentów APS: 

a) w styczniu (20-22.01.2017 r.) odbędzie się kurs na wychowawców kolonijnych 

prowadzony przez Fundację Inspirator; w styczniu planowany jest także kurs 

na animatorów czasu wolnego; 

b) w marcu na prośbę Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych podczas 

Rady Wydziału WSNS zostaną przedstawione działania Samorządu Studentów 

i Uczelnianych Organizacji Studenckich działających na Wydziale; 

c) dni 23 grudnia 2016 r. oraz 2 stycznia 2017 r. zostały ogłoszone dniami rektorskimi; 

d) 22 grudnia 2016 r. o godz. 9.50 w auli A odbędzie się oracja w obronie Cycero; 

e) budżet Samorządu Studentów: 

 - z kwoty pozostałej do wykorzystania na rok budżetowy 2016 r. zostaną zakupione 

 materiały promocyjne oraz artykuły na działania styczniowe; 

 - według zatwierdzonego przez Senat Akademii prowizorium budżetowego na rok 

 2017 r. Samorząd Studentów będzie miał do dyspozycji 134 000 zł, zmniejszeniu 

 uległa kwota w pozycji Juwenalia. 

4. Komunikaty Sekretarza Samorządu Studentów APS: 

a) prośba, by wszelkie dokumenty księgowe do rozliczenia z budżetu Samorządu 

Studentów zostały przekazane do 21.12.2016 r.; 

b) prośba o dostarczenie delegatur na posiedzenia Rady Studentów przez Uczelniane 

Organizacje Studenckie, które dotychczas nie przekazały formularza, bądź w których 

doszło do zmian personalnych. 

5. Uchwały Komisji ds. UOS: 

a) Projekt Koła Naukowego Socjologii 2%: Konkurs na plakat Konferencji Dni 

Socjologii" 100%= 350 zł  



b) Projekt Koła Naukowego Pedagogiki Zdolności i Informatyki: "Zakup pakietu 

edukacyjnego klocków Lego" 100%= 1167 zł. 

6. Komunikaty Przewodniczącej Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością: 

a) trwa akcja „Pokoloruj mój świat” wraz ze zbiórką kredek 

b) trwają rozmowy o współpracy z klubokawiarnią Pożyteczna. 

7. Komunikaty Przewodniczącej Komisji Kultury: 

a) zostały przeprowadzone castingi do wyborów Miss APS; Gala odbędzie się 5 kwietnia 

2017 r.; 

b) od połowy stycznia ruszą zapisy na Bal APS; 

c) Juwenalia – przewodnicząca zbiera propozycje zespołów mających wystąpić 

na Juwenaliach 2017. 

8. Komunikaty Przewodniczącej Komisji Dydaktycznej: 

a) Zespół Zarządzania Jakością Kształcenia analizuje seminaria dyplomowe, 

przygotowywana jest ankieta, przewodnicząca zachęca do przekazywania 

sugerowanych pytań; 

b) trwają prace nad zmianami w regulaminie studiów, które dotyczą m.in. kwestii 

związanych ze składaniem prac dyplomowych; 

c) 9 stycznia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Senackiej ds. Kształcenia i Spraw 

Studenckich, przewodnicząca zachęca do przekazywania sugestii; 

d) w ubiegłym tygodniu odbył się audyt zajęć dydaktycznych; 

e) w ubiegłym tygodniu odbyły się także szkolenia z praw i obowiązków studenta; 

f) przypomnienie o ankietyzacji zajęć dydaktycznych na koniec semestru; 

g) 12 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie z Uniwersytetem Dzieci, istnieje 

możliwość zaangażowania się w działalność Uniwersytetu. 

9. Komunikaty Przewodniczącego Komisji ds. Socjalno-Bytowych: 

a) przewodniczący poszukuje domu samotnej matki, któremu zostaną przekazane 

słodycze zebrane podczas styczniowej zbiórki; 

b) 13 stycznia 2017 r. o godz. 13.30 odbędzie się kurs pierwszej pomocy; 

c) ze względu na wymianę windy towarowej, odbiór książek w bibliotece odbywa się 

na poziomie -1 w budynku B; 

d) przewodniczący zachęca do przekazywania uwag związanych z funkcjonowaniem 

biblioteki; 



e) Biblioteka APS zamierza wprowadzić zmiany w regulaminie korzystania z biblioteki, 

w tym także wprowadzić opłaty za przetrzymywanie książek; 

f) w styczniu Biblioteka APS zamierza zorganizować wieczór gier planszowych. 

13. Sprawy różne: 

a) Władze uczelni zachęcają organizacje studenckie do włączenia się w organizację 

obchodów 95-lecia Akademii (26.05.2017 r. jednak obchody jubileuszu będą trwały 

cały rok); 

b) wkrótce zostaną odnowione drzwi do pokoju Samorządu Studentów (p. 1054); 

c) Katarzyna Roszkowska została wybrana rzecznikiem prasowym Juwenaliów 

Warszawskich 2017; 

d) Przewodnicząca Samorządu Studentów poinformowała o docenianiu działalności 

studenckich przez społeczność akademicką. 

14. Zamknięcie Posiedzenia. 

 

 

Sekretarz Samorządu Studentów APS 

Aleksandra Mazurek 


