
 

Lublin, 26 luty 2016 r.  

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

z dnia 26 lutego 2016 r. (g. 16.45, sala 102CN) 

 

Liczba członków Rady Doktorantów KUL: 26 

Liczba obecnych członków Rady Doktorantów KUL na posiedzeniu: 9 

Liczba nieobecnych: 15 

Swoją nieobecność na posiedzeniu Rady Doktorantów KUL usprawiedliwili:  

Renata Matusiak (WNS), Karolina Sigda (WNS), Justyna Gutka (WNS), Gajda Agnieszka 

(WNS), Konrad Kozioł (WPPKiA), Jerzy Fatyga (WNH), Michał Bednarczyk (WNH), 

Monika Guzewicz (WNS), Kostecki Dawid (WPPKiA), Małgorzata Pyzik-Turska (WT) 

Lista obecności w załączniku. 

 

Porządek obrad: 

1. Powitanie 

2. Komunikaty 

3. Sprawy organizacyjne 

4. Sprawy naukowe 

5.Wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia 

6.Wolne wnioski 

 

Ad 1)  

 

Przewodniczący  Rady  Doktorantów  mgr  Andrzej  Cudo  przywitał  obecnych  na  

posiedzeniu członków Rady Doktorantów. 

 

Ad 2)  

 

Mgr Andrzej Cudo zaprezentował sprawozdanie ze Zjazdu Wyborczego Doktoranckiego 

Forum Uniwersytetów Polskich. Poinformował również, iż Prezes Zarządu Rady 



Doktorantów KUL mgr Konrad Kozioł został wybrany przewodniczącym Doktoranckiego 

Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji 2016-2017. Wyboru nowego przewodniczącego 

dokonali delegacji samorządów doktoranckich podczas zjazdu wyborczego, który odbył się w 

dniach 5-6 lutego 2016 roku w Lublinie. W prezydium Doktoranckiego Forum 

Uniwersytetów Polskich znaleźli się ponadto Łukasz Faszcza (Uniwersytet w Białymstoku) 

jako wiceprzewodniczący oraz Barbara Żmuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w 

Krakowie) jako Sekretarzem. 

 

Ad 3)  

 

Wśród spraw organizacyjnych poruszono kwestię stypendiów dla doktorantów, 

w szczególności działania Komisji ds. regulaminów stypendiów. W związku z potrzebą 

większej ilości czasu na wypracowanie propozycji zmian w zakresie wniosków i regulaminów 

dotyczących stypendiów dla doktorantów przełożono dyskusję na ten temat na następne 

posiedzenie Rady Doktorantów KUL. Komisji ds. regulaminów stypendiów w toku swoich 

działań ma wziąć pod uwagę opinie doktorantów zawarte w przeprowadzonej ankiecie. Rada 

Doktorantów KUL stoi na stanowisku, iż zmiany na najbliższy rok akademicki mają mieć 

charakter korekcyjno-formalny. Natomiast znaczące zmiany mają być wprowadzone od roku 

akademickiego 2017/2018.  

 

Mgr Łukasz Jurek zgłosił wniosek formalny o dołączenie jego osoby do Komisji ds. 

regulaminów stypendiów. W głosowaniu jawnym poprzez aklamację głosowało 9 osób (9 

osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się).  

 

Mgr Ilona Gumińska opuściła salę obrad. 

 

Przewodniczący mgr Andrzej Cudo złożył wniosek o zobowiązanie Komisji ds. regulaminów 

stypendiów do przedstawienia wyników swoich prac do dnia 25 marca 2016 roku poprzez 

przygotowanie materiałów do przesłania do członków Rady Doktorantów KUL. W 

głosowaniu jawnym głosowało 8 osób (8 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się).  
 

Mgr Ilona Gumińska powróciła na salę obrad. 

 

 



Ad 4)  

Wśród  spraw  naukowych  główny  temat stanowiła Ogólnopolska  konferencja naukowa,  

której tematem  jest „Wolność  człowieka  i  jej  granice”.  Ustalono, iż będzie ona miała 

charakter jednodniowy. Zaproponowano dwa terminy: 20 maja lub 3 czerwca br. w zależności 

od możliwości lokalowych Uczelni.  

 

Ad5) 

 

Termin  kolejnego  posiedzenia  RD  KUL  wyznaczono  na 2  kwietnia  2016  rok (sobota)  

godz. 13.00. 

 

Ad. 6) 

 

Mgr Mateusz Mąkosa poruszył kwestię stołówki uczelnianej w kontekście obniżenia ceny 

posiłków oraz kontaktu z Samorządem Studentów KUL w tej kwestii. 

 

Protokół  z  posiedzenia  VI kadencji  Rady  Doktorantów  Katolickiego  Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 lutego 2016r. został odczytany i przyjęty w jawnym 

głosowaniu (9 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się). 

 

mgr Andrzej Cudo 

Przewodniczący Rady Doktorantów KUL JP II 

  



Załącznik nr 1. Lista obecności 

 


