
Protokół
z XXVIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 28 lutego 2017 roku

1. Otwarcie posiedzenia.
2.  Wybór  komisji  skrutacyjnej  w  składzie:  Ludwika  Szczepańska,  Martyna  Kasprzycka 
i Marta Chrustowicz.
3. Wybory członków Rady Studentów do Komisji Regulaminowej
– Komisarz Wyborczy  Samorządu Studentów APS Magdalena Michalska

Do obsadzenia były minimum 3 miejsca wśród Przedstawicieli Wydziału Nauk Pedagogicznych 
i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Zarząd Samorządu Studentów wraz z Komisarzem 
Wyborczym  zdecydowali  o  głosowaniu  tajnym.  Prawo  wyborcze  czynne  i  bierne  przysługuje 
wszystkim członkom Rady Studentów.
Zgłosili i zaprezentowali się następujący kandydaci:

– Konrad Danielewski
– Klaudia Kaczorek
– Iga Parkitna

Po prezentacji i zapoznaniu się z kartą do głosowania członkowie Rady Studentów przystąpili do 
głosowania a komisja skrutacyjna zebrała i policzyła głosy.

4. Komunikaty Przewodniczącej Samorządu Studentów APS – Aleksandra Drążkiewicz

a.  Akademia  oferuje  kurs  języka  angielskiego  wraz  z  certyfikatem uprawniającym  do  uczenia 
w szkole bądź do zwolnienia np. z egzaminu na studiach doktoranckich. 70 godzin zajęciowych. 
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Koszt kursu to 1260 złotych. Na stronie Akademii można 
zapoznać się ze szczegółowymi informacjami odnośnie kursu. Kurs będzie organizowany 2 razy 
w roku akademickim a egzamin do czterech razy.

b.  Samorząd  wszedł  we  współpracę  z  organizatorem  wystawy  multimedialnej  pt.  „Beksiński 
nieznany” która będzie miała miejsce w bibliotece UW przy ulicy Dobrej 56 w Warszawie w dniach 
20 marzec 2017r – 9 kwietnia 2017r. Studenci Akademii będą mogli skorzystać z tej wystawy w 
cenie promocyjnej 10 złotych za wstęp.

c. 8 marca 2017r o godzinie 10.00 planowane jest spotkanie Komisji ds. Jakości Kształcenia dot. 
oceny pracowników przez studentów. Odnośnie egzaminu nic się nie zmienia – student otrzymuje 
pulę  pytań  wcześniej,  losowanie  trzech  pytań  z  puli  pytań  (  2  pytania  będą  dotyczyć  całości 
przebiegu studiów, 1 pytanie będzie dotyczyć bezpośrednio zagadnień z pracy dyplomowej)

d.  16  marca  2017r  w  godzinach  13.00  –  15.00  w Sali  Senatu  odbędzie  się  kolejne  spotkanie 
zainicjowane  przez  absolwentów  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej.  Organ  ten  ma  w  planach 
organizację  cyklicznych  spotkań.  Tym  razem  odbędzie  się  spotkanie  z  Panem  Markiem 
Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka. Celem spotkania będzie przybliżenie pracy rzecznika a 
także skupienie się na działalności rzecznika odnośnie dzieci z niepełnosprawnością.

e.  Władze  Akademii  wyszły  z  inicjatywą  aby  sale  dydaktyczne  były  otwarte.  Zostaną  one 
otworzone w okolicach 1 kwietnia 2017r, koniec marca. Należy zwrócić uwagę na porządek i sprzęt 
pozostawiony w salach, w innym przypadku sale zostaną zamknięte.



f. Podziękowanie dla Karoliny Jastrzębskiej, Komisji Kultury i wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację Balu APSolutnego.

5. Komunikaty Sekretarza Samorządu Studentów APS - Aleksandra Mazurek

a. Terminy kolejnych posiedzeń Rady Studentów to 21 marca 2017r, 25 kwietnia 2017r i 16 maja. 
2017r. Mogą one jednak ulec zmianie.  

b. Przypomnienie o terminowym dostarczaniu faktur razem z numerem indeksu.

c. Powitanie nowego Koła – „Disability Studies” APS 

            d. Przypomnienie o terminowym dostarczaniu delegatur na Posiedzenia Rady Studentów.

6. Uchwały Komisji ds. UOS – Michał Pożyczka

a. Udział  czynny 4 członków Koła Naukowego Scientia w Międzynarodowym Seminarium Kół 
Naukowych – komisja postanowiła przyznać 100% wnioskowanej kwoty czyli 1264 zł – uchwała 
została przyjęta

b. Koło Naukowe Scientia – zakup domeny i serwera „Profesjonalizm to podstawa” – koszt 126 zł – 
komisja postanowiła przyznać 100% wnioskowanej kwoty – uchwała nie została przyjęta

c.  Koło  Naukowe  Scientia  -  udział  czynny  w  konferencji  18  –  19  marca  2017r 
- „IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2017”- komisja postanowiła przyznać 100% 
wnioskowanej kwoty - 607 zł – uchwała została przyjęta

d.  Koło  Naukowe  Logopedii  -  udział  czynny  w  konferencji  18  –  19  marca  2017r 
- „IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2017”-  komisja postanowiła przyznać 100% 
wnioskowanej kwoty - 864 zł – uchwała została przyjęta

e. Wniosek o dofinansowanie działalności Koła Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI
- Udział czynny w Interdyscyplinarnej Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Między zdrowiem 
a chorobą”. - 23 – 24 marca -  komisja postanowiła przyznać 100% wnioskowanej kwoty - 832,24 
– uchwała została przyjęta

f.  Dofinansowanie  działalności  Uczelnianego  Koła  Resocjalizacji  na  projekt  spotkań  „Rasowi 
Resowi” od marca do czerwca 2017 roku -  komisja postanowiła przyznać 100% wnioskowanej 
kwoty -  210 zł – uchwała została przyjęta

7. Komunikaty Przewodniczącej Komisji Kultury – Karolina Jastrzębska

a. Podziękowanie za pomoc w organizacji Balu APSolutnego oraz za uczestnictwo w nim. 

b. Przypomnienie o wyborach Miss APS 5 kwietnia i Juwenaliach 5 maja oraz Święcie Uczelni 26 
maja. 

8. Komunikaty Przewodniczącej Komisji ds. Promocji i Współpracy. - Pauliny Kamińskiej

a. Zaproszenie kół do współpracy w akcji „Skołuj się” w dniach 7 – 8 marca.



9. Komunikaty Przewodniczącej Komisji Dydaktycznej – Karolina Jabłońska

a. Przypomnienie o samorządowej akcji dot. wypełniania ankiet.

b.  Oświadczenie,  że  ankiety  dot.  oceny  zajęć  dydaktycznych  są  w  pełni  anonimowe 
oraz informacja, że Władze Akademii podpisały się pod pismem dotyczącym anonimowości ankiet.

c.  Zaproszenie  na  seminarium  organizowane  przez  Instytut  Pedagogiki  i  Uczelniany  Zespół 
Zarządzania Jakością Kształcenia pt. „Spersonalizowana Edukacja Akademicka – szanse i pułapki, 
innowacje  dydaktyczne  ”  3  marca  w godzinach  10.00  –  15.00.  Podczas  Seminarium odbędzie 
się panel dyskusyjny dot. spersonalizowanej edukacji akademickiej teraz i w przyszłości

10. Sprawy różne

a.  1  marca odbędzie  się  sympozjum związane z Obchodami Międzynarodowego Dnia Języków 
Ojczystych

b. 3 marca - konferencja koła Scientia w godzinach 9.30 – 16.30

c.  Koło Scientia  organizuje serię wykładów. Kolejny wykład odbędzie się  14 marca 2017 roku 
pt. „O zdrowiu psychicznym - czym jest, jak o nie dbać.”.

d. Samorząd wspiera działalność Koła Socjologii 2% zgodnie z otrzymanym pismem.

e. Na przyszłym posiedzeniu Rady Studentów odbędzie się głosowanie nad osobami, które nie były 
na posiedzeniach 3 razy lub więcej.

            11. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Regulaminowej
             – Komisarz Wyborczy Samorządu Studentów APS Magdalena Michalska

W głosowaniu wzięło udział 30 osób. Wszystkie głosy były ważne. Kandydaci uzyskali następujące 
wyniki:

Kandydat/ka: Głosy „za” Głosy „przeciw” Głosy „wstrzymujące się”
Konrad Danielewski 30 0 0
Klaudia Kaczorek 29 1 0
Iga Parkitna 30 0 0

Na podstawie głosowania Komisja Regulaminowa została wybrana.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Komisarz Wyborczy Samorządu Studentów APS
Magdalena Michalska


