
 

1 
 

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r. 

Dominik Leżański 

Przewodniczący 

Parlamentu Studentów  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wojciech Murdzek 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

środowisko akademickie od blisko dwóch miesięcy bardzo mocno odczuwa skutki związane z pandemią 

koronawirusa COVID-19. Wielu studentów, zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, straciło możliwość 

pracy. Ograniczenie działalności uczelni wpłynęło również na plan realizacji zajęć dydaktycznych oraz termin 

i sposób obrony prac dyplomowych.  W ostatnich tygodniach dzięki bardzo dobrej współpracy Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązanych zostało 

wiele problemów, dotyczących studentów oraz całej społeczności akademickiej, za co bardzo serdecznie 

dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłości również wypracujemy skuteczną odpowiedź na nowe, trudne 

wyzwania, jakie przed nami stoją.  

W związku z ogłoszeniem przez Rząd decyzji o otwarciu galerii handlowych oraz uruchomieniu bibliotek, 

zwracam się uprzejmą prośbą do Pana Ministra o przekazanie uczelniom rekomendacji, dotyczących kwestii 

związanych z ich funkcjonowaniem po wejściu w życie ogłoszonych zmian. Zdaniem Parlamentu Studentów 

RP konieczne jest przedstawienie spójnych dla całej Polski rekomendacji rozwiązań uzgodnionych z Głównych 

Inspektorem Sanitarnym.  

 

1. Ze studenckiego punktu widzenia niezmiernie ważne jest przekazanie rekomendacji dotyczących 

możliwości ponownego zakwaterowania w domach studenckich studentów, którzy ze względu na 

pandemię wrócili do miejsc swojego stałego zamieszkania. Obecnie ze względu na realizację prac 

dyplomowych, pracę w ww. galeriach handlowych lub innych miejscach, mają potrzebę powrotu do 

miejsca swojego studiowania. Zauważamy również, że możliwość powrotu do domów studenckich 

powinna zostać zapewniona studentom jedynie w uzasadnionych przypadkach, tak, aby dbać 

o bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności akademickiej i ich rodzin.  
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2. Niezwykle ważne jest  przekazanie przez władze uczelni informacji nt. planów, dotyczących realizacji 

zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Część uczelni podjęła już 

wiążące decyzje w tej kwestii, dlatego Parlament Studentów RP apeluje o to, by pozostałe uczelnie 

również przygotowały odpowiednie regulacje i jasno zakomunikowały studentom jak będzie 

wyglądał harmonogram bieżącego roku akademickiego, forma weryfikacji efektów uczenia się 

oraz  proces dyplomowania. Jako Parlament Studentów RP uważamy, że w przypadku form zajęć, 

w których istnieje możliwość realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

konieczne jest zastosowanie właśnie takiego sposobu uzyskania i weryfikacji osiągnięcia efektów 

uczenia się w bieżącym semestrze. Rozwiązania te umożliwią studentom podjęcie decyzji dot. 

odbioru rzeczy z domów studenckich bądź rezygnacji z pokoju zajmowanego w domu studenckim lub 

wynajmowanego. Jednocześnie zapewniając możliwość zdalnego dokończenia zajęć część osób nie 

będzie musiała podróżować, a więc narażać się na kontakt z większą liczbą osób.  

3. Samorząd studencki na każdej uczelni jest reprezentacją głosu studentów. Doświadczenia ostatnich 

tygodni pokazują, że aktywne włączenie przedstawicieli samorządu studenckiego do procesu 

planowania oraz komunikowania zmian na uczelniach jest bardzo dobrą praktyką, przynoszącą 

wymierne korzyści i pozwalającą przewidzieć sytuacje, które mogłyby negatywnie wpłynąć 

na wspólnotę akademicką. Dlatego uprzejmie proszę Pana Ministra o rekomendowanie władzom 

wszystkich uczelni aktywnego włączenia przedstawicieli samorządów studenckich do zespołów 

opracowujących rozwiązania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa  

COVID-19. Prośbę tę argumentuję również tym, że usprawnia to przepływ informacji i ogranicza 

sytuacje przekazywania sprzecznych lub niepotwierdzonych komunikatów. Samorządy studenckie 

mają bezpośrednie sposoby dotarcia do studentów, co umożliwia przekazywanie informacji 

w sprawny sposób, a jednocześnie studenci zgłaszają właśnie samorządom swoje problemy, które 

mogą wymagać rozwiązań przygotowanych na poziomie uczelni. 

4. Studenci, którzy w związku z pandemią koronawirusa opuścili domy studenckie zdaniem Parlamentu 

Studentów RP powinni mieć możliwość odbioru swoich rzeczy z pokojów, dlatego uprzejmie proszę 

o rekomendacje wypracowane z GIS, dotyczące zasad na jakich studenci będą mogli przyjechać do 

domów studenckich w celu odbioru pozostawionych rzeczy prywatnych z zachowaniem wszelkich 

koniecznych środków ostrożności i ochrony osobistej.  
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5. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest trudna dla całej społeczności akademickiej, jednak, 

w przypadku studentów ostatnich semestrów studiów, wpływa ona również w sposób znaczący na 

ich plany zawodowe i życiowe, dlatego uprzejmie proszę o podkreślenie tego faktu 

w rekomendacjach dla uczelni. Programy studiów na ostatnim semestrze często przewidują jedynie 

realizację pracy dyplomowej oraz seminarium dyplomowego. W związku z powyższym zwracam się 

z uprzejmą prośbą o opracowanie wskazówek do procedur dla władz uczelni, tak, aby dyplomanci 

mieli możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z infrastruktury uczelni w celu realizacji 

badań do prac dyplomowych. Jednocześnie zalecamy uczelniom tworzenie możliwości realizacji 

obrony prac dyplomowych z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość. Rzeczpospolita 

Polska stoi przed wyzwaniem odmrażania gospodarki, a nowi, ambitni i wykształceni absolwenci 

szkół wyższych będą niezwykle ważnym impulsem przyspieszającym ten proces.  

 

Na podstawie dotychczasowej współpracy wierzę, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomoże 

rozwiązać stojące przed nami kolejne wyzwania związane z procesem studiowania, organizacją kształcenia 

oraz możliwością realizacji planów życiowych i zawodowych studentów równie skutecznie jak dotychczas. 

 

 

 

     Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Dominik Leżański 

/podpisano podpisem elektronicznym 
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