
Spotkanie Samorządu WNS z dnia 10.12.2013 r.

Przebieg spotkania:

1. Przewodnicząca, Agata Węglińska, przypomniała o obowiązku uczestnictwa w spotkaniach
Samorządu. Możliwe są jedynie dwie, nieusprawiedliwione nieobecności. W wyniku tego
zarządzenia:
1. Do  Starostów,  którzy  nie  pojawili  się  na  trzech  lub  więcej  spotkaniach  Samorządu,

zgodnie  z  rozmową  z  Panią prodziekan  Niewiadomskiej,  zostanie  wysłane  pismo
przypominające im o tym obowiązku.

2. Następujący  Radni  zostali  pozbawieni  uprawnień  do  pełnoprawnych  uprawnień
członkowstwa w Samorządzie oraz skreśleni z listy mailingowej:
1. Magdalena Białecka
2. Angelika Jędrzejowska
3. Klaudia Bejda

2. Tomasz Tokarski zaprosił członków Samorządu do uczestnictwa w wydarzeniach w ramach
Lubelskiego  Forum  Przedsiębiorczości,  którego  program  znajduje  się  na  stronie
internetowej www.lfpi  i  .pl  .
Następnie członkowie Samorządu zostali zaproszeni do uczestnictwa w Gali Sukcesu, która
odbędzie się 14.12.2013 roku o godzinie 19:00 w Auli im.  kard. Stefana Wyszyńskiego.
Tomasz Tokarski poprosił o mailowe potwierdzenie swojej obecności na adres sekretarza
lub przewodniczącej Samorządu WNS.

3. Obecni  członkowie  Samorządu  wzięli  udział  w  ogólnopolskiej  akcji  na  rzecz  dzieci  z
oddziałów  onkologicznych.  Każda  obecna  osoba  napisała  „List  to  przyjaciela”.  Dzieci
otrzymają je podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

4. Zostało przypomniane, że dnia 17 grudnia bieżącego roku o godzinie 16:00 odbędzie się
Opłatek Uniwersytecki.

5. Na początku stycznia roku 2014 odbędą się dwa spotkania samorządu:
1. Spotkanie Noworoczne z władzami Wydziału Nauk Społecznych.
2. Spotkanie szkoleniowe na temat współpracy w samorządzie.

6. Przewodnicząca poinformowała członków Samorządu o konieczności ustalenia terminarza
sesji  zimowej  do  dnia 15.01.2014  roku,  kiedy  to  starości  są  zobowiązani  wysłać  do
Przewodniczącej  tabelę  określającą  kolejność  egzaminów.  Zgodnie  z  zarządzeniem  Pani
prodziekan Niewiadomskiej egzaminy muszą być od siebie oddzielone przynajmniej jednym
dniem  wolnym.  Dotyczy  to  jedynie  egzaminów  dla  całego  roku  i  nie  dotyczy  sesji
poprawkowej.  W przeciwnym wypadku  harmonogram sesji  nie  zostanie  zatwierdzony i
konieczne będzie wprowadzenie zmian.

7. Zostało przypomniane, że w dniach 27.01, 28.01 oraz 29.01 roku 2014 odbywają się zajęcia
zgodnie  z  planem poniedziałkowym.  Natomiast  w dniu 30.01.2014 – zgodnie z  planem
piątkowym.  Informacje  o  tym  czy  będą  to  zajęcia  z  tygodni  parzystych  czy  też
nieparzystych powinny znaleźć się na stronie  www.e.kul.pl w najbliższym czasie.

8. Najbliższa Rada Wydziału odbędzie się 12.01.2013 roku w sali C-618 o godzinie 15:00.
Przewodnicząca,  Agata  Węglińska,  przypomina  o  obowiązkowej  obecności  oraz
konieczności  poinformowania  o  usprawiedliwionej  absencji  przynajmniej  godzinę  przed
początkiem Rady Wydziału.
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9. Agata  Kapica  –  członek  Komisji  Dydaktycznej zwróciła  się  z  prośbą  do  starostów  o
ogłoszenie wśród studentów informacji o zmianach dokonanych w ankiecie ewaluacyjnej
oraz  zmotywowanie  ich  do  wzięcia  w  nich  udziału.  Zmiany  w  ankiecie  polegają  na
ograniczeniu ilości  pytań  do 4 oraz zmiany techniczne  przy zapewnieniu anonimowości
respondentom. 

10. Anna  Wawszczak  poinformowała  członków  Samorządu  o  naborze  do  Rady  Studentów.
Wybory odbędą się w dniach 14-15 stycznia 2014 roku, zgłaszać swoje kandydatury można
w dniach 11-19 grudnia 2013 roku (z wyłączeniem soboty i niedzieli), w godzinach 10:00-
14:00 w CN- 232.


