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Lublin, 03.03.2017r.  

PROTOKÓŁ  

z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z dnia 3 marca 2017 r. (g. 17.00, sala C-407) 

 
Liczba członków Rady Doktorantów KUL: 21 
Liczba obecnych członków Rady Doktorantów KUL na posiedzeniu: 9 
Liczba nieobecnych: 12 
Swoją nie obecnośćna posiedzeniu Rady Doktorantów KUL usprawiedliwili:  
Kozioł Konrad ( WPPKiA), Agnieszka Gajda ( WNS), Bara Damian ( WPPKiA).  
Swoją rezygnację z Rady Doktorantów KUL złożyli:  
Fatyga Jerzy (WNH), Gutka Justyna ( WNS), Guzewicz Monika (WNS), Miernik Mateusz ( 
WNS).  
Lista obecności znajduje się w załączniku.  
 
Porządek obrad  

1. Powitanie  
2. Komunikaty  
3. Sprawy organizacyjne  

- organizacja wyborów uzupełniających do Rady Doktorantów  
4.  Sprawy naukowe  
5. Wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia  
6. Wolne wnioski  
 
 

Ad. 1.  
Przewodniczący Rady Doktorantów mgr Andrzej Cudo powitał obecnych na 

posiedzeniu członków Rady Doktorantów.  
 

Ad. 2.  

Przewodniczący Rady Doktorantów mgr Andrzej Cudo poinformował członków Rady 
o ilości wakatów na czterech wydziałach:  

o Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (WPPKiA) – 1 
o Wydział Nauk Humanistycznych  (WNH)- 2  
o Wydział Teologii (WT)- 9  
o Wydział Nauk Społecznych (WNS)- 2  
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Mgr Andrzej Cudo poinformował członków Rady Doktorantów KUL, iż po zapoznaniu 
się z informacjami dotyczącymi wyznaczenia wyborów uzupełniających na dzień 17 lutego 
Ksiądz Rektor w dniu 3 lutego poprosił aby wybory odbyły się w innym terminie z racji tego, 
iż termin 17 lutego przypada jeszcze w przerwie międzysemestralnej. W tym względzie 
Ksiądz Rektor zwracał uwagę na Wydział Teologii, na którym są prawie wszystkie wakaty 
z puli do wyborów uzupełniających. Ponadto doktoranci na tym wydziale w tym okresie mają 
wolne z racji tego, iż studia doktoranckie prowadzone są w takiej formie, iż doktoranci mają 
zajęcia w ciągu tygodnia zgodnie z kalendarzem akademickim. Przewodniczący 
poinformował, iż w związku z tym, postanowił przychylić się do prośby Księdza Rektora, 
a co za tym idzie odłożyć decyzję o wyborach uzupełniających do następnego posiedzenia 
Rady Doktorantów KUL, które było wyznaczone na dzień 3 marca 2017 roku. 

Po zakończeniu dyskusji dotyczącej nowego terminu wyborów uzupełniających 
mgr Andrzej Cudo zgłosił uchwałę o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady 
Doktorantów KUL w dniu 17 marca 2017 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 w hollu 
Gmachu Głównego KUL. W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 9 osób (9 osób za, 0 
osób przeciw, 0 osób wstrzymało się) przyjęto uchwałę. 

Ad. 3.  

Przewodniczący mgr Andrzej Cudo przedstawił proponowane kalendarium wyborów 
uzupełniających do Rady Doktorantów KUL:  

 
o 12 marca 2017 roku ( niedziela ) - termin składania kandydatur  
o 16 marca 2017 rok ( czwartek) – rozpoczęcie kampanii wyborczej  
o 17 marca 2017 rok ( piątek) – termin wyborów uzupełniających do Rady Doktorantów 

KUL. Wybory odbędą się w Gmachu Głównym KUL i trwać będą od godziny 10.00 
do 18.00 

o 27 marca 2017 rok ( poniedziałek)- oficjalnie ogłoszenie wyników wyborów 
uzupełniających do Rady Doktorantów KUL  
 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Doktorantów KUL zgłosił uchwałę dotyczącą 
przyjęcia przedstawionego kalendarza wyborczego. W głosowaniu jawnym, w którym brało 
udział 9 osób (9 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się) przyjęto uchwałę. 

 
Członkowie Komisji Wyborczej obecni na posiedzeniu zobowiązali się 

do przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz przygotowania harmonogramu dyżurów 
czuwania przy urnie wyborczej. 
 

Przewodniczący Rady Doktorantów KUL mgr Andrzej Cudo złożył wniosek o wybór 
przedstawiciela doktorantów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich 
i Doktoranckich. Złożono kandydaturę mgr Piotra Biłgorajskiego (WF). W głosowaniu 
jawnym poprzez aklamację głosowało 9 osób (9 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało 



 

3 

 

się) wybrano mgr Piotra Biłgorajskiego (WF) na przedstawiciela doktorantów 
do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich i Doktoranckich. 

 
Ad.4.  
 

Przewodniczący Rady Doktorantów mgr Andrzej Cudo przypomniał doktorantom 
o zbliżającej się VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze 
w poszukiwaniu prawdy”, która odbędzie się 2 czerwca 2017 roku (piątek). Podobnie jak 
w roku ubiegłym konferencja połączona będzie z Balem Doktoranta. 
 

Przeprowadzono dyskusje, która dotyczyła tematu przewodniego konferencji. Podczas 
dyskusji członkowie Rady przedstawili następujące propozycje tematów:  

 
o Multikulturalność 
o Szanse i zagrożenia dla współczesnego społeczeństwa 
o Dialog jako wyzwanie 
o Przemiany społeczne 
o Demokracja 
o Społeczeństwo podzielone 

 
Po zakończeniu dyskusji mgr Andrzej Cudo zaproponował poddanie elektronicznemu 

głosowaniu przewodniego tematu konferencji jak również doprecyzowanie tematów 
głównych na poszczególnych wydziałach.  

 
Ad. 5.  
 

Termin kolejnego posiedzenia Rady Doktorantów KUL wyznaczono na 5 maja 2017 
rok (piątek) na godzinę 16.45. 

 
Ad. 6.  

------------- 
 
Protokół z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 3 marca 2017 r. został odczytany i przyjęty w jawnym 
głosowaniu (9 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się).  
 
 

mgr Ilona Gumińska- Sagan  
Sekretarz Rady Doktorantów KUL JP  II  




