
Lublin, 26.04.2019

Protokół z VII posiedzenia Rady Wydziałowego Samorządu

Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

z dnia 10.04.2019 roku

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Ewelina Dubicka otworzyła VII posiedzenie RWSS WNH następującymi

słowami:  Otwieram VII  posiedzenie  Rady Wydziałowego  Samorządu Studentów Wydziału  Nauk

Humanistycznych. Następnie wszyscy obecni przystąpili do modlitwy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodnicząca  stwierdziła  brak  prawomocności  obrad.

W związku z tym posiedzenie miało  charakter  nieformalny i  przeszliśmy do punktów porządku

obrad, które nie wymagały obecności ponad połowy członków Rady Wydziałowego Samorządu

Studentów  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubleskiego  Jana

Pawła II.  

3. Komunikaty Przewodniczącego.

W punkcie  tym  Przewodnicząca  podjęła  temat  opiekuna  roku.  Wywiązała  się  obszerna

dyskusja,  w  której  głos  zabrali:  Małgorzata  Ostrowska,  Adrian  Zarański,  Karolina  Zarębska,

Viktoria  Kopaczewska,  Magdalena  Majcher,  Marcin  Jankowski,  Magdalena  Szamik,  Paweł

Dyszewski  i  ksiądz  Bartosz  Świątkowski.  Na  więszkości  kierunków  opiekunowie,  zgodnie

z Regulaminem Opiekuna Roku,  zostają przydzieleni na cały cykl kształcenia,  nieliczne zaś lata

każdego  roku  otrzymują  innego  opiekuna.  Z  udzielonych  odpowiedzi  wynika,  iż  na  wielu

kierunkach  opiekunowie  nie  wywiązują  się  ze  swoich  obowiązków,  choć  na  niektórych

opiekunowie pomagają rozwiązywać problemy,  są wsparciem dla studentów i utrzymują z nimi

kontakt.

Kolejną  poruszoną  sprawą  były  ankiety  przeprowadzane  przez  Radę  Wydziałowego

Samorządu Studnetów Wydziału Nauk Humanistycznych na temat praw studenta oraz obowiązków

starostów na poszczególnych latach. Termin zebrania ankiet: 7 maja 2019 roku.

Obecni na posiedzeniu zostali poinformowani o zbliżającym się terminie wizytacji Polskiej

Komisji Akredytacyjnej na dwóch kierunkach Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, tj. filologii



polskiej  i  historii  sztuki.  Informacja  ta  była  ważna  ze  względu  na  fakt,  że  podczas  wizytacji

eksperci spotykają się także ze studentami. 

Kolejnym punktem komunikatów była informacja dotycząca urzędowania członków RWSS

WNH  w  siedzibie,  czyli  sali  GG-367.  To  właśnie  tam  można  odbierać  wszelkie  pisma.

Przewodnicząca  przypomniała  również,  że  pisma  odnoszące  się  do  funkcjonowania  Rady

Wydziałowego  Samorządu  Studentów  WNH,  powinny  być  kierowane  do  Zarządu  RWSS  lub

Przewodniczącej RWSS WNH   ̶  Eweliny Dubickiej.

Na posiedzeniu zostało także przypomniane, że Rada Wydziału to spotkanie pracowników

naukowych, w skład którego wchodzi 20% studentów. Posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu

Studentów WNH natomiast jest posiedzeniem, w którym uczestniczą starostowie poszczególnych

lat wszystkich kierunków Wydziału Nauk Humanistycznych.

Przewodnicząca  przypomniała  także  o  zbiórce  artykułów  żywnościowych  dla  Fundacji

Domu Brata Alberta. Była to wielkanocna zbiórka chrytatywna.

Obecnym zostało także przypomniane, że w środę 24 kwietnia 2019 roku odbędzie się Rada

Wydziału. 

Następnym komunikatem była sprawa koszulek wydziałowych. Jako RWSS WNH staramy

się o dofinansowanie przez ks. Rektora Kicińskiego zakupu koszulek.

Zebrani  zostali  poinformowani  o  konieczności  obrony  do  końca  września,  jak  również

o tym, że decyzję o przeniesieniu obrony na termin późniejszy niż koniec letniej sesji poprawkowej

podejmuje Dziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych WNH jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Przypomniane  zostało  także  aktualizowanie  stron  kół  naukowych,  które  działają  na

Wydziale Nauk Humanistycznych.

Po wszystkich komunikatach Przewonidcząca powitała nowych starostów.

4. Wolne wnioski.

Z  wolnym  wnioskiem  wystąpiła  Wiceprzewodnicząca  RWSS  WNH  Katarzyna  Zając.

Prosiła o opinię w sprawie harmonogramu Indywidualnej Organizacji Studiów. Głos w tej sprawie

zabrała  Anna  Szymocha.  Z  rozmowy winkło,  że  w  Instytucie  Filologii  Angielskiej  pod  takim

harmonogramem wymagany jest dodatkowo podpis opiekuna roku.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Ewelina  Dubicka  zamknęła  posiedzenie  słowami:  Zamykam  VII

posiedzenie  Rady  Wydzialowego  Samorządu  Studentów  Wydziału  Nauk  Humanistycznych  KUL,

a następnie obecni przystąpili do modlitwy. 


