
Protokół z głosowania w trybie obiegowym  

z dnia 15.07.2021 r. 
 

Protokołowała: dr Izabela Sekścińska  

 

 

W dniu 06.07.2021 r. Sekretarz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, dr Izabela Sekścińska, 

przesłała członkom URJK, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość o rozpoczęciu 

głosowania w trybie obiegowym stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przedmiotem 

głosowania było przyjęcie kwestionariusza audytu w zakresie realizacji „programu rozwojowego 

uczelni pn. „Centrum Symulacji przy PWSIiP w Łomży” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010) Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Działanie Nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.  

Do wiadomości o rozpoczęciu głosowania dołączone zostały następujące dokumenty: 

1. Kwestionariusz audytu w zakresie realizacji „programu rozwojowego uczelni pn. „Centrum 

Symulacji przy PWSIiP w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2010) Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 

Nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (Zał. nr 1). 

Członkowie URJK zostali poproszeni o przesłanie swojego stanowiska w terminie do dnia 

15.07.2021 r.  

Po upływie wyznaczonego terminu głosowania, Sekretarz URJK, dr Izabela Sekścińska, dokonała 

podliczenia głosów i sporządziła protokół z głosowania, a także poinformowała wszystkich członków 

URJK o wyniku głosowania.  

Wyniki głosowania w zakresie przyjęcia ww. kwestionariuszy ankiet przedstawiają się  

w sposób następujący: 

 liczba osób uprawnionych do głosowania: 11; 

 liczba osób biorących udział w głosowaniu: 7; 

 liczba głosów „za” przyjęciem kwestionariusza: 7; 

 liczba głosów „przeciw” przyjęciu uchwały: 0;  

 liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. 

 

W związku z powyższym większością głosów, ww. kwestionariusz ankiety został przyjęty. 

 

 

Przewodniczyła:  

Dziekan WNSiH, dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 

Kształcenia  

 

 

Protokołowała:  

dr Izabela Sekścińska 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Kwestionariusz audytu w zakresie realizacji „programu rozwojowego uczelni pn. 

„Centrum Symulacji przy PWSIiP w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2010) Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie Nr 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

Załącznik nr 2: Wiadomość informująca o rozpoczęciu głosowania w trybie obiegowym 



Załącznik nr 3: Lista członków URJK biorących udział w głosowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 3 

 

 

Członkowie URJK biorący udział w głosowaniu przeprowadzonym  

w trybie obiegowym w dniu 15.07.2021 r. 

 

1. dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP 

2. dr Dariusz Perło 

3. dr n. o zdr. Joanna Chilińska 

4. dr inż. Grzegorz Rubin 

5. dr Izabela Sekścińska 

6. dr Agnieszka Piórkowska 

7. mgr inż. Emilia Szabłowska 

 

 


