
Porządek obrad: Protokół zebrania 

Parlamentu Studenckiego Akademii Polonijnej 

z dnia 23 stycznia 2016 

 

 

 

 Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Akademii Polonijnej –  

Andrii Galaidin zgodnie z art. IV § 18 pkt. 2 Regulaminu Samorządu Studenckiego AP 

zaproponował plan zebrania Parlamentu: 
 
 

Porządek obrad:  

 

1. Odczytanie protokołu z zebrania Samorządu Studenckiego Akademii Polonijnej z dnia 9 

stycznia 2016 r. 

2. Opiniowanie dotyczące przebiegu XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospitacyjnej Ziemi Częstochowskiej, której 

współorganizatorem jest m.in. Akademia Polonijna. 

3. Opiniowanie w sprawie przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej.  

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie VI zebrania Samorządu Studenckiego. 

 

Przewodniczący Samorządu stwierdził następnie, że obecni jednomyślnie zaakceptowali porządek 

zebrania. 
  

AD. 1. Odczytanie protokołu z zebrania Samorządu Studenckiego Akademii Polonijnej  

z dnia 9 stycznia 2016 r. 
 

AD. 2. Opiniowanie dotyczące przebiegu XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospitacyjnej Ziemi Częstochowskiej, 

której współorganizatorem jest m.in. Akademia Polonijna.  

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego – Andrii Galaidin, zgodnie z art. II § 4 pkt. 3 

Regulaminu Samorządu Studenckiego AP – poprosił uczestników zebrania o zreferowanie przebiegu 
czynności związanych z logistycznym zabezpieczeniem XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospitacyjnej Ziemi Częstochowskiej, 

której współorganizatorem jest m.in. Akademia Polonijna. A mianowicie z działań podjętych w celu 
świadczenia pomocy logistycznej ze strony członków Samorządu Studenckiego oraz powołanej przez 

ww. jednostkę grupy organizacyjnej, w czynnościach takich jak:  

- pomoc przy rejestracji uczestników Konferencji, 
- organizacja przestrzeni warsztatowo-wykładowej, 

- pomoc w zapewnieniu właściwej obsługi uczestników Konferencji w trakcie przerw między 

kolejnymi blokami wykładowymi, 

- koordynacja przebiegu kolejnych etapów Konferencji. 
Członkowie Samorządu Studenckiego zdali ustny raport z przebiegu ww. działań.  

Według tejże relacji XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez 

Stowarzyszenie Opieki Hospitacyjnej Ziemi Częstochowskiej, której współorganizatorem była  
m.in. Akademia Polonijna, przebiegała bez zakłóceń, w zgodzie z opublikowanym wcześniej 

harmonogramem. Uczestnicy ww. Konferencji dokonywali rejestracji w planowym czasie; 

udostępnione na powyższy cel sale warsztatowo-wykładowe zostały wyposażone w niezbędne 

materiały dydaktyczne i pomoce naukowe; zapewniona została również właściwa obsługa cateringowa 
zgromadzonych na uczelni konferentów. 

 

 



AD. 3. Opiniowanie w sprawie przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej. 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Andrii Galaidin, zgodnie z art. II § 4 pkt. 1  
Regulaminu Samorządu Studenckiego AP – poruszył sprawę terminarza aktualnie odbywającej się 

sesji egzaminacyjnej i wskazał, iż wszelkie kwestie, jakie dotyczą poprawności przebiegu egzaminów,  

jak również wyznaczenia kolejnych terminów przystępowania do egzaminów poprawkowych  
(przez wzgląd na niestawiennictwo w pierwszym terminie, bądź niezaliczenie egzaminów  

z braku wystarczającej wiedzy merytorycznej studentów) mogą być zgłaszane w odpowiedniej 

Wydziałowej Jednostce Akademickiej (Dziekanat AP).  

 
AD. 4. Wolne wnioski – brak. 

 

 

AD. 5. Zamknięcie VI zebrania Samorządu Studenckiego. 

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego – Andrii Galaidin, podziękował uczestnikom  
za udział w zebraniu Samorządu Studenckiego. Zgodnie z art. IV § 11 pkt. 2 Regulaminu Samorządu 

Studenckiego AP dokonał też zamknięcia zebrania Samorządu Studenckiego. 

 

 
 

 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 
 

 

 
…………………………      ……………………………. 

            

 
 

 

 


