Lublin, 4 grudzień 2015 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 4 grudzień 2015 r. (g. 15.00, sala CN 102)

Liczba członków RD KUL: 25.
Liczba obecnych członków RD KUL na posiedzeniu: 10, liczba nieobecnych: 15.
Swoją nieobecność na posiedzeniu RD KUL usprawiedliwili: mgr Anna Bakiera, mgr Damian
Bara, mgr Łukasz Jurek, mgr Dawid Kostecki, mgr Konrad Kozioł, mgr Małgorzata PyzikTurska, mgr Mateusz Miernik, mgr Ilona Gumińska, mgr Agnieszka Gajda.
Lista obecności w załączniku.

Porządek obrad:
1. Komunikaty
2. Sprawy organizacyjne
3. Sprawy naukowe
4. Wolne wnioski
5. Komunikat dotyczący kolejnego terminu posiedzenia RD KUL

Ad.1
Przewodniczący mgr Andrzej Cudo przedstawił porządek obrad posiedzenia RD KUL

1.1.

dnia 4 grudnia 2015 r. Głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu
jawnym głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
Przewodniczący mgr Andrzej Cudo poinformował, że na poprzednim posiedzeniu RD

1.2.

KUL z dnia 25 wrzesień 2015 r. zostali wybrani przedstawiciele do Komisji
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Stypendialnych, Komisji ds. Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Nauki, Senackiej
Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania, Komisji Stypendialnej ds. Studentów i
Doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego oraz przedstawicieli do Rad Wydziałów i Rad Instytutów.
Przewodniczący mgr Andrzej Cudo przedstawił projekt zmian we wnioskach o

1.3.

stypendium doktoranckie i stypendium projakościowe. Projekt zmian został przedłożony
przez mgr Łukasza Jurka. Przewodniczący prosi o rozważenie przedstawionych sugestii
oraz przesłanie uwag za pośrednictwem e-maila na adres: rd@kul.pl.
Członek Komisji Stypendialnej mgr Renata Matusiak przedstawiła sprawozdanie z

1.4.

posiedzenia Komisji Stypendialnej.

Ad.2
2.1 Wśród spraw organizacyjnych główny temat stanowiła Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Doktorantów w KUL. Przewodniczący RD KUL mgr Andrzej Cudo przedstawił
propozycję, aby konferencja odbyła się w terminie maj-czerwiec 2016 r.. Przewodniczący
poprosił o rozważenie pomysłu wspólnego tytułu konferencji, której myśl przewodnia
mogłaby być rozwijana na panelach w ramach różnych wydziałów. Członkowie RD KUL
zaproponowali następujące tematy: terroryzm, uchodźcy, wyzwania związane z rodziną oraz
wolność człowieka i jej granice. Członkowie RD KUL mogą za pośrednictwem poczty
elektronicznej zgłaszać swoje propozycje. Proponowane jest również wydanie publikacji
pokonferencyjnej.
Przewodniczący mgr Andrzej Cudo prosi o powołanie komitetu organizacyjnego konferencji
w związku z tym członkowie RD KUL zainteresowani włączeniem się w organizację
konferencji i/ lub panelów na swoim wydziale proszeni są o zgłoszenie tego faktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.3 Przewodniczący przedstawił formalny wniosek o zobowiązanie Zarządu RD KUL do
podjęcia działań związanych z organizacją ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów.
W głosowaniu jawnym głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0.
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Ad. 3
3.1 Przewodniczący mgr Andrzej Cudo poinformował o konieczności uregulowania w
Regulaminie Rady Doktorantów KUL kwestii stanowiska Skarbnika RD KUL. Obecnie
obowiązki Skarbnika sprawuje Prezes Zarządu RD KUL. W związku z tym oddane zostało
pod rozwagę RD KUL połączenie obu funkcji.
3.2 Przewodniczący mgr Andrzej Cudo przedstawił propozycję władz uczelni dotyczącą
wydłużenia kadencji RD KUL w Komisjach Senackich, Radach Wydziałów i Radach
Instytutów do dwóch lat. Członkowie RD KUL uczestniczący w posiedzeniu uznali, że jest to
dobry pomysł umożliwiający sprawniejsze działanie RD KUL.

Ad. 4
 Mgr Renata Matusiak poruszyła kwestię wprowadzenia odgórnych limitów odnośnie
stypendium dla najlepszych doktorantów. Przewodniczący poinformował, że jest to
konsekwencja propozycji mgr Łukasza Jurka.
 Członkowie RD KUL obecni na posiedzeniu uznali, że warto zorganizować spotkanie
w sprawie kwestii stypendialnych.
 Mgr Renata Matusiak zaproponowała przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród
doktorantów na temat stypendiów: doktoranckiego, dla najlepszych doktorantów oraz
projakościowego za pośrednictwem e-kul. Przygotowania kwestionariusza ankiety
podjęły się mgr Renata Matusiak oraz mgr Justyna Gutka.
 W

ramach

wolnych

wniosków

zgłoszono

propozycję

dotyczące

kwestii

stypendialnych takie jak: podawanie ewentualnych zmian stypendialnych z rocznym
wyprzedzeniem, zachowanie tegorocznych regulaminów dotyczących stypendiów na
kolejny rok akademicki jako właściwe, propozycje zmian w omawianej kwestii
wprowadzić za dwa lata, zwiększenie punktów za inne kwestie działalności naukowej
poza publikacjami i konferencjami, nieuznawanie zaświadczeń na których zapisano,
że konferencja jest międzynarodowa podczas gdy jest to konferencja ogólnopolska
oraz niewymaganie tłumaczenia tematów z zaświadczeń z konferencji przez tłumacza
przysięgłego – wystarczające jest tłumaczenie anglisty lub poświadczenie promotora o
prawidłowości tłumaczenia.
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 Przewodniczący mgr Andrzej Cudo złożył formalny wniosek o zobowiązanie Zarządu
RD KUL do podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie konsultacji wśród
szerszej grupy doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w
Lublinie na temat regulaminów stypendialnych. W głosowaniu jawnym głosów za: 10,
głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Ad. 5
Termin kolejnego posiedzenia RD KUL wyznaczono na 29 stycznia 2016 r. o godzinie 16.00.

Protokół z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 4 grudzień 2015 r. został odczytany i przyjęty w jawnym
głosowaniu.

mgr Justyna Gutka
Sekretarz RD KUL
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Załącznik nr 1. Lista obecności członków RD KUL na posiedzeniu z dnia 4 grudzień 2015 r.
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