
Protokół zebrania 

Parlamentu Studenckiego Akademii Polonijnej 

z dnia 21 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 7 listopada 2015 r. 

2. Prace dotyczące weryfikacji założeń Programu Kształcenia w Akademii Polonijnej  

na wybranych kierunkach studiów. 

3. Prace dotyczące weryfikacji założeń Efektów Kształcenia w Akademii Polonijnej 

na wybranych kierunkach studiów. 

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie 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 21 listopada 2015 r. 
 

AD. 2. Prace dotyczące weryfikacji założeń Programu Kształcenia w Akademii Polonijnej  

na wybranych kierunkach studiów. 

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

Regulaminu Samorządu Studenckiego AP – przedłożył Zarządowi Samorządu Studenckiego 

dokumentację związaną z obowiązującym Programem Kształcenia na podstawie, którego Akademia 
Polonijna opiera swą działalność. Zarząd zapoznawszy się z założeniami Programu przeprowadził 

dyskusję w swym gremium, wyłaniając najważniejsze cele wynikające z charakteru praktycznego 

profilu kształcenia studentów Akademii Polonijnej. Zebranym uczestnikom zalecono przekazanie 

otrzymanych informacji starostom kierunków: ekonomia i administracja. 
 

AD. 3. Prace dotyczące weryfikacji założeń Efektów Kształcenia w Akademii Polonijnej  

na wybranych kierunkach studiów. 
 

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

oraz pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studenckiego AP – zalecił, członkom Samorządu Studenckiego 
Akademii Polonijnej, aby zachowali aktywną postawę mającą na celu weryfikację założeń Efektów 

Kształcenia, którymi kieruje się Akademia Polonijna w swym działaniu, na drodze kształtowania 

akademickiego Kapitału Ludzkiego, mającego w niedalekiej przyszłości współtworzyć innowacyjny 

potencjał konkurencyjnych pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Zasobów 
Rynku Pracy. Następnie Przewodniczący Samorządu Studenckiego Andrii Galaidin, działając na 

podstawie art. II § 4 pkt. 1 Regulaminu Samorządu Studenckiego AP zapoznał uczestników zebrania  

z możliwościami wynikającymi ze struktury organizacyjnej Akademii Polonijnej i ofertą 
Akademickiego Biura Karier mieszczącego się w budynku Uczelni. Członkom Samorządu 

Studenckiego zostało zalecone również przekazanie uzyskanych informacji dotyczących działalności 

Biura Karier starostom kierunków: ekonomia i administracja. 



AD. 4. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Andrii Galaidin, zgodnie z art. IV § 18 pkt. 2 
Regulaminu Samorządu Studenckiego AP wskazał uczestnikom zebrania możliwość wystąpienia na 

forum Samorządu Studenckiego z prelekcjami dotyczącymi krajów/uczelni, z którymi Akademia 

Polonijna współpracuje na podstawie Programów Wymiany Międzynarodowej. O głos poprosiła 
studentka Aneta Purgal pełniąca w Samorządzie Studenckim funkcję skarbnika oraz Koordynatora  

ds. Pomocy Materialnej. Przedstawiła pokrótce ofertę Akademii Polonijnej związaną z prowadzonymi 

wymianami studenckimi. Wskazała na Program Erasmus +,  ilość Partnerów, źródła i drogi 

uzyskiwania pomocy materialnej dla studentów zainteresowanych zagraniczną wymianą oraz kryteria, 
które muszą spełnić wybierając dany kraj/uczelnię wymiany. Zastępca przewodniczącego, a także 

koordynator ds. Kultury – Agnieszka Klimas, poinformowała również uczestników zebrania o 

zasadności szerzenia idei integracji międzykulturowej i możliwościach płynących z uczestnictwa 
Akademii Polonijnej w tego typu projektach. Następnie Przewodniczący Andrii Galaidin przedstawił 

dodatkowe informacje dotyczące Programów Bilateralnych, których współuczestnikiem jest Akademia 

Polonijna. Członkowie Samorządu Studenckiego, w zgodzie z art. V § 45 pkt. 5  Regulaminu 
Samorządu Studenckiego AP zostali zobligowani do ścisłej współpracy ze środowiskiem 

akademickim, a w szczególności ze starostami wszystkich grup i kierunków studiów działających na 

Akademii Polonijnej oraz Wydziałowymi Jednostkami Akademickimi w celu udoskonalenia 

przepływu informacji i umożliwienia jak najpełniejszego wykorzystania możliwości, jakie ma do 
zaoferowania Akademia Polonijna swym studentom w zakresie uzyskiwanej wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych, jak również szerzenia informacji dotyczącej oferty zagranicznej 

wymiany studenckiej (m.in. Erasmus+). 
 

AD. 5.  Zamknięcie IV 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 zamknięcia zebrania Samorządu Studenckiego.  

 
 

 

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 
 

 

        
 

………………………………      ………………………………. 

 


