Lublin, 29 styczeń 2016 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 29 styczeń 2016 r. (g. 16.15, sala CN 101)

Liczba członków RD KUL: 26.
Liczba obecnych członków RD KUL na posiedzeniu: 14, liczba nieobecnych: 12 .
Swoją nieobecność na posiedzeniu RD KUL usprawiedliwili: mgr Piotr Biłgorajski, mgr
Łukasz Jurek, mgr Mateusz Miernik, mgr Małgorzata Pyzik-Turska, mgr Daniel Szlachta.
Lista obecności w załączniku.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Komunikaty
3. Sprawy organizacyjne
4. Sprawy naukowe
5. Wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia
6. Wolne wnioski

Przewodniczący Rady Doktorantów mgr Andrzej Cudo przywitał obecnych na
posiedzeniu członków Rady Doktorantów.

Ad 2. Komunikaty
2.1.

Sprawozdania delegatów

Mgr Konrad Kozioł przedstawił sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Krajowej
Reprezentacji Doktorantów oraz organizacji zjazdu wyborczego Doktoranckiego Forum
Uniwersytetów Polskich
Mgr

Andrzej

Cudo

zaprezentował

sprawozdanie

ze

Zjazdu

Porozumienia

Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbył się w Warszawie.
Wyniki ankiety nt. stypendiów

2.2.

Przewodniczący Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
mgr Andrzej Cudo przedstawił wyniki ankiety na temat stypendiów, która została
przeprowadzona w miesiącach grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r. wśród doktorantów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za pośrednictwem e-kul. Celem ankiety
było poznanie opinii badanych na temat stypendiów naukowych (stypendium doktoranckie
oraz stypendium projakościowe). W badaniu wzięło udział 178 osób. W wyniku
przeprowadzonego badania ankietowani w znacznej większości opowiadali się za
wcześniejszym informowaniem o zmianach w tychże stypendiach (z wyprzedzeniem roku
akademickiego przed rozpoczęciem zbierania wniosków o przyznanie stypendium). Ponadto
badani twierdzili, że nie popierają ograniczania punktów za konferencje naukowe i publikacje
naukowe. Również uznali, że w przypadku stypendium z dotacji projakościowej należy
przejść do uznawania publikacji za rok akademicki, a nie jak dotychczas za rok
kalendarzowy.

Ad.3. Sprawy organizacyjne
Wniosek o powołanie Komisji ds. regulaminów stypendiów. Do zadań Komisji będzie

3.1.

należało opracowanie przeprowadzonych wśród doktorantów ankiet na temat stypendiów
oraz opracowanie propozycji zmian w tej kwestii przez RD KUL. W głosowaniu jawnym
poprzez aklamację głosowało 14 osób (14 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się). Zgodnie
z decyzją członków RD KUL powołano Komisję ds. regulaminów stypendiów.
Wniosek o wybór członków do Komisji ds. regulaminów stypendiów. Zgłoszono

3.2.

kandydatury: mgr Anny Wilk, mgr Renaty Matusiak, mgr Karoliny Sigda, mgr Jerzego
Fatyga, mgr Mateusza Mąkosa, mgr Konrada Kozioł. W głosowaniu jawnym poprzez
aklamację głosowało 14 osób (14 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się).

Wszystkie zgłoszone osoby zostały wybrane członkami Komisji ds. regulaminów
stypendiów.
3.3.

Mgr Dawida Kostecki złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Stypendialnej.

3.4.

Mgr Mateusz Mąkosa złożył rezygnację z członkostwa w Senackiej komisji ds. jakości
kształcenia.
Przewodniczący mgr Andrzej Cudo złożył wniosek o wybór nowego przedstawiciela

3.5.

do Komisji Stypendialnej z powodu rezygnacji z funkcji mgr Dawida Kosteckiego.
Kandydatura mgr Michał Bednarczyk. W głosowaniu jawnym poprzez aklamację
głosowało 14 osób (14 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się) wybrano
przedstawiciela do Komisji Stypendialnej, którym został mgr Michał Bednarczyk.
Przewodniczący mgr Andrzej Cudo złożył wniosek o wybór nowego przedstawiciela

3.6.

do Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia. Kandydatura mgr Agnieszka Gajda.
W głosowaniu jawnym poprzez aklamację głosowało 14 osób (14 osób za, 0 osób
przeciw, 0 osób wstrzymało się) wybrano przedstawiciela do Senackiej Komisji ds.
jakości kształcenia, którym została mgr Agnieszka Gajda.

Ad. 4. Sprawy naukowe
Wśród spraw naukowych główny temat stanowiła Ogólnopolska konferencja

4.1.

naukowa, której tematem jest „Wolność człowieka i jej granice”. Konferencja będzie
jednodniowa. RD KUL zabezpieczyła środki finansowe na ten cel.
Mgr Renata Matusiak złożyła postulat dotyczący uregulowania publicznego

4.2.

informowania doktorantów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie możliwości
zgłaszania tematów zadań badawczych w Instytucie Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
za pośrednictwem strony www.kul.pl (poprzez umieszczenie informacji w aktualnościach
na stronie każdego z Instytutów z odpowiednim wyprzedzeniem), RD KUL i aktualności
na e-kul. Należy także podjąć działania informacyjne, w ramach których doktoranci
uzyskają wiedzę czym jest temat badawczy, kiedy należy go zgłosić i jakie korzyści
wynikają ze zgłoszenia zadania.

Ad. 5. Wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia
Termin kolejnego posiedzenia RD KUL wyznaczono na 26 luty 2016 rok (piątek) godz.
16.30.

Ad. 6. Wolne wnioski
 Poruszona została kwestia stołówki uczelnianej – postulat obniżenia cen posiłków.

W trakcie dyskusji wyszła mgr Anna Wilk.

 Poruszona została kwestia dotycząca uregulowania publicznego informowania
doktorantów o tematach badawczych, zadaniach badawczych w Instytucie Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii za pośrednictwem strony www.kul.pl lub RD KUL, czy
aktualności na e-kul.

Protokół z posiedzenia VI kadencji Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 styczeń 2016 r. został odczytany i przyjęty w jawnym
głosowaniu przez aklamację (13 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się).

mgr Justyna Gutka
Sekretarz RD KUL

Załącznik nr 1. Lista obecności.

