
Protokół zebrania  

Parlamentu Studenckiego Akademii Polonijnej 

z dnia 7 listopada 2015 

 

 

 

 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 17 października 2015 r. 

2. Opiniowanie dotyczące zapotrzebowania rynku lokalnego na konkretne kierunki 

akademickie, m.in. Fizjoterapia, Informatyka. 

3. Opiniowanie związane z działaniami marketingowymi dotyczącymi rekrutacji. 

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie III 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 17 października 2015 r. 

 

 

AD. 2.  Opiniowanie dotyczące zapotrzebowania rynku lokalnego na konkretne kierunki 

akademickie, m.in. Fizjoterapia, Informatyka. 

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego – Andrii Galaidin, zgodnie z art. II § 4 pkt. 2 

Regulaminu Samorządu Studenckiego AP, poddał do dyskusji zagadnienia dotyczące aktywizacji  
i zwiększenia potencjału Zasobów Ludzkich poprzez stworzenie możliwości podnoszenia kwa lifikacji 

zawodowych osób, których zainteresowania lub wcześniejsze wykształcenie/doświadczenie 

zawodowe związane jest/było z dziedzinami pożądanymi na globalnych rynkach zatrudnienia,  
tj. Fizjoterapia czy Informatyka. 

 

AD. 3.  Opiniowanie związane z działaniami marketingowymi dotyczącymi rekrutacji. 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego – Andrii Galaidin, zgodnie z art. II § 4 pkt. 2  

oraz pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studenckiego AP wskazał, iż konieczne jest żywe zaangażowanie 

członków Samorządu w procesy rekrutacyjne, a przede wszystkim w czynne współtworzenie 
konkurencyjnych ofert związanych z promowaniem Akademii Polonijnej w środowisku akademickim,  

jak również wśród potencjalnych kandydatów na studentów istniejących już kierunków dostępnych  

w ofercie uczelni oraz poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości dotarcia do odbiorcy ww. oferty 
poprzez tworzenie różnego rodzaju promocji, zniżek i bonifikat. Przewodniczący Samorządu 

Studenckiego zalecił również zapoznanie się członków Samorządu Studenckiego z Programami 

Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (m.in. Programem Erasmus +). 

 
 

 

 



AD. 4.  Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Andrii Galaidin, zgodnie z art. IV § 18 pkt. 2 
Regulaminu Samorządu Studenckiego AP zaproponował, aby na kolejne zebranie Samorządu jego 

członkowie przygotowali krótkie prelekcje dotyczące krajów/uczelni, z którymi Akademia Polonijna 

współpracuje na podstawie Programów Wymiany Międzynarodowej. Propozycja ta została przyjęta 
większością głosów. 

 

AD. 5.   Zamknięcie 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. 

 
 

 

 
 

   

…………………………………     ……………………………... 

           
 


