
Spotkanie Samorządu Studentów WNS z dnia 21/11/2013

W spotkaniu wzięła udział dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich.

Przebieg spotkania:

1. Zagadnienia poruszone przez prof. Niewiadomską

• rola aktywnego uczestnictwa Studentów w różnych gremiach tj. uczelniana komisja

ds jakości kształcenia.

2. Zagadnienia poruszone przez przewodniczącą, Agatę Węglińską:

1. Informacja  dotycząca  konieczności  wykonania  terminarza  zadań  Samorządu  na  ten  rok

akademicki oraz budżetu.

2. Pismo dotyczące  organizacji  wykładu lub cyklu  wykładów,  dotyczących  bezpieczeństwa

narodowego, przez Samorząd.

• Zostały przedstawione działania,  które  musi  podjąć  Samorząd w celu  realizacji  tego

przedsięwzięcia (organizacja reklamy, miejsca oraz napoi tj. woda, kawa, herbata).

• Prof.  Niewiadomska  zasugerowania  sformułowanie  pisma  zwrotnego  do  Rektora

Nareckiego.

• Termin realizacji został ustalony na grudzień 2013 roku.

3. Organizacja spotkania szkoleniowego dla członków Samorządu w celu integracji.

•  zaproponowane  na  grudzień  2013  roku,  ze  względów  organizacyjnych  zostało

zapowiedziane na pierwszy tydzień stycznia 2014 roku.

• Prof. Niewiadomska zaproponowała przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji

interpersonalnej przez przedstawicieli  Instytutu Psychologii  w  Samorządzie (Karolina

Oziemczuk, Nasturcja Toruj)

4. Organizacja spotkania poświątecznego Samorządu z władzami Wydziału zostało ustalone na

styczeń 2014 roku.

5. Konkurs na logo Samorządu

• Finał konkursu został zapowiedziany na 6go grudnia.  Prace należy nadsyłać na maila

przewodniczącej weglinska-agata@wp.pl

• Konkurs ma zostać rozstrzygnięty przez zarząd Samorządu.

• Konkurs  został  otwarty  na  cały  Wydział  Nauk  Społecznych,  a  Samorząd  został

zobowiązany do ogłoszenia go pomiędzy Studentami Wydziału.



• Zostały przewidziane nagrody.

6. Otworzenie fanepage'u Samorządu Wydziału Nauk Społecznych na portalu internetowym

facebook.

• Celem  jest  informowanie  Studentów  Wydziału  o  działaniach  podemowanych  przez

Samorząd i organizowanych przez niego akcjach.

• Otwarcie zostało przewidziane na grudzień 2013 roku.

7. Propozycja zorganizowania balu Wydziału Nauk Społecznych

• Celem jest integracja wydziału.

• Zostało ustalone,  że będzie to  bal  kostiumowy,  podczas  którego odbędzie się loteria

fantowa, której zyski zostaną przeznaczone na pokrycie  kosztów balu oraz promocję

Wydziału Nauk Społecznych.

• Została zaproponowana forma reklamy balu przez przebrane pary, rozdające ulotki w

budynkach  KUL,  w  których  dobywają  się  zajęcia  Studentów  Wydziału  Nauk

Społecznych (Kampus na Majdanku, Budynek Collegium Jana Pawła II oraz Gmach

Główny). Przewiduje się 4 do 8 takich par.

• proponowane  terminy  to  styczeń  (jako  bal  karnawałowy),  koniec  lutego  (jako  bal

rozpoczynający nowy semestr)

8. Ogólnopolska konferencja Samorządu Wydziału Nauk Społecznych

• Celem jest integracja naszego wydziału we wspólnym celu oraz połączenie zagadnień.

• Zaproponowano zorganizowanie bloków tematycznych każdego z kierunków Wydziału.

• Planowana jest publikacja konferencyjna.

• Ustalono nazwę konferencji „Najciekawsze Zagadnienia Nauk Społecznych”, może ona

jednak ulec zmianie.

• Konferencję przewiduje się na marzec lub kwiecień 2014 roku.

• Planowane jest zaproszenie gości z innych uniwersytetów.

9. Promocja WNS

• Propozycja akcji „Studiuj razem z nami na KUL'u przez jeden dzień.

• Zaproszenie uczniów z liceów lubelskich (klas drugich i trzecich) do uczestnictwa w

zajęciach organizowanych specjalnie w tym celu.

• Zaproponowano wyjście do liceów lubelskich z warsztatami prezentującymi naszą ofertę

we współpracy z kołami i studentami.

• Zaproponowano  nakręcenie  krótkometrażowego  filmu  promocyjnego,  ukazującego

studiowanie z perspektywy studenta. Organizacji podjęli się studenci dziennikarstwa.

10. Akcja „Daj 5-ka na dzieciaka”



• Tak jak w ubiegłym roku akcja ma na celu zebranie pieniędzy na dom dziecka lub jedno

dziecko, potrzebujące znacznej pomocy finansowej.

• Akcja odbędzie się w okolicy Świąt Wielkanocnych.

11.  Kulturalia

• część Kulturaliów organizowanych przez WNS ma odbyć się na Konstantynowie.

• Zaplanowane zostały: mecze piłki nożnej, mecze piłki siatkowej, festyn, konkursy (m.

in. kuchni regionalnej), piknik oraz podchody. Rozważano także organizację ogniska.

12. Wybór członków Komisji Wyborczej

• Zgłosili się Michał Kruk oraz Barbara Piotrowicz. Zostali jednomyślnie wybrani przez

aklamację.

13. Wybór członków Komisji ds. Jakości Kształcenia

• Zgłosili się Agata Grosicka oraz Ewelina Lipska. Zostali jednomyślnie wybrani przez

aklamację.

14. Zapowiedziano Wigilię Uniwersytecką na 17 grudnia 2013 roku.

3. Wolne wnioski

1. Anna Wawszczak zapytała  kto jest  przedstawicielem Komisji  ds.  Jakości  Kształcenia  na

wydziale,  zgłosiła  problem  z  komunikacja  pomiędzy  odpowiedzialnymi  za  wysyłanie

powiadomień o spotkaniach.

2. Zaproponowano przełożenie spotkań na inną godzinę. Ustalono termin następnego spotkania

na wtorek 10 grudnia 2013 roku o godzinie 19:00.

3. Przypomniano o zasadzie usunięcia  ze składu Rady Wydziału za 2 nieusprawiedliwione

nieobecności.

4. Anna Dobrzańska zaproponowała przyłączenie się do akcji Szlachetna Paczka. Samorząd

zdecydował się wziąć w niej udział.


