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Uchwała nr 11 z dnia 07.01.2014
Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
w sprawie oceny działalności Senatora Jakuba Zajdla w kadencji 2013
Komisja Regulaminowa po przesłuchaniach, zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem
z działalności Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej, swoich całorocznych obserwacjach oraz po
opiniach zebranych wśród członków społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej pragnie
zwrócić uwagę na następujące aspekty działalności mające szczególny wpływ na wnioskowaną
ocenę.
Komisja Regulaminowa pozytywnie ocenia zaangażowanie kolegi w działania dotyczące dydaktyki
na forum Uczelni. Aktywny udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Uczelnianej Rady
ds. Jakości Kształcenia oraz innych jednostek pozytywnie świadczył o zaangażowaniu
i merytorycznym przygotowaniu Samorządu Studentów.
Przeprowadzone na początku kadencji szkolenie dla delegatów Komisji, przygotowane przez kolegę,
szybko pozwoliło na wdrożenie się delegatów w prace związane z dydaktyką, która wymaga
zdecydowanie większej wiedzy, niż praca w innych Komisjach. Podział prac między zespoły
zadaniowe zaktywizował członków Komisji, niestety głównie w pierwszej części kadencji. Mimo
spadku aktywności części delegatów w drugiej połowie kadencji, jeden z głównych projektów
Komisji - Gala Złotej Kredy, odbył się i oceniany jest jako udany. W oczach Komisji Regulaminowej
większość planów na kadencję udało się zrealizować.
Tegoroczna współpraca z Radą Kół Naukowych zasługuje na wyróżnienie. Kolega uczestniczył
w posiedzeniach Rady dotyczących przyznawania dofinansowań z Puli na Projekty Naukowe,
wspierał zmianę regulaminu ich przeprowadzania, przeprowadził szkolenia dla Kół z wydatkowania
i rozliczania środków. Duże zaangażowanie Kolegi w działania nad Centrum Ruchu Naukowego
cieszy Komisję Regulaminową i daje nadzieję na realizację miejsca dla rozwoju Kół.
Komisja Regulaminowa ubolewa nad niedokonaniem przez kolegę analizy problemów związanych
z dydaktyką na wydziałach. Zdaniem Komisji zabrakło zaangażowania w temat we wcześniejszej
części kadencji lub przedstawienia ważności sprawy na jednym z posiedzeń Parlamentu.
W nawiązaniu do przedstawionych faktów oraz po zapoznaniu się z całokształtem działalności
Komisja Regulaminowa w składzie Maciej Dukata, Anna Jodko, Małgorzata Kowalczyk, Michał
Laskowski, Piotr Walczak na podstawie paragrafu 2 ust. 1 lit. d) i e) Regulaminu Komisji
Regulaminowej wnioskuje do Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej o udzielenie Koledze
Jakubowi Zajdlowi, Przewodniczącemu Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki
Warszawskiej w kadencji 2013, absolutorium.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Protokół sporządziła Koleżanka Małgorzata Kowalczyk.
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