
           Lublin, 10.01.2020

Protokół z XI posiedzenia 

Rady Wydziałowego Samorządu Studentów 

Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 

w dniu 8.01.2020 roku

1. Otwarcie posiedzenia

Pełniąca obowiązki Przewodniczącej Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk

Humanistycznych KUL otworzyła XI posiedzenie RWSS WNH słowami: Otwieram XI posiedzenie

Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Po tych słowach

wszyscy zebrani przystąpili do modlitwy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

Na podstawie listy obecności p. o. Przewodniczącej stwierdziła prawomocność obrad. Następnie

Katarzyna Zając powitała wszystkich nowych członków RWSS WNH KUL.

3. Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Protokół  z  poprzedniego  posiedzenia  RWSS  WNH  został  przesłany  radnym  w  formie

elektronicznej. Nikt nie zgłosił do niego uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

5. Komunikaty p. o. Przewodniczącej

Pełniąca obowiązki Przewodniczącej Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk

Humanistycznych KUL poinformowała zebranych o tym, że posiedzenie z dnia 8.01.2020 roku jest

ostatnim w kadencji 2018-2020. Zebrani zostali także poinformowani o zmianach w Regulaminie

Uczelnianego  Samorządu  Studentów  KUL;  zmiany,  o  których  mowa,  dotyczyły  głównie

wygaśnięcia mandatu starosty. Dodatkowo radnym zostało przypomniane o zmianach planów zajęć,



wynikających z kalendarium akademickiego, tj.  28.01. 2020 roku (wtorek) – zajęcia odbędą się

zgodnie z  planem piątkowym,  29.01.2020 roku (środa)  – zajęcia  odbędą się  zgodnie  z  planem

poniedziałkowym. Przypomniana także została kwestia uzupełniania ankiet ewaluacyjnych przez

studentów  Wydziału  Nauk  Humanistycznych.  Radni  zostali  poinformowani  o  planowanej

organizacji Absolutorium WNH. 

6. Podsumowanie działalności RWSS WNH KUL w kadencji 2018-2020

Pełniąca  obowiązki  Przewodniczącej  podsumowała działalność  Rady Wydziałowego Samorządu

Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Opowiedziała o:

• problemach  z  kworum  (szczególnie  na  początku  kadencji)  oraz  ze  wzrostem

przybywających na posiedzenia starostów;

• dwukrotnym wyborze Prodziekana ds. Studenckich;

• większej  i  bardziej  efektywnej  współpracy  z  władzami  wydziału  oraz  władzami

poszczególnych instytutów;

• uzyskaniu siedziby RWSS WNH KUL (GG-367);

• opiniowaniu programów studiów dla kierunków Wydziału Nauk Humanistycznych;

• sprawnym wyborze i działaniu Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o stypendium

Rektora;

• wzroście wyników ewaluacji;

• wizytacji  dwóch  kierunków  przez  Polską  Komisję  Akredytacyjną  (filologia  polska  oraz

historia sztuki);

• ankietyzacji  studentów WNH dotyczącej  pracy Sekretariatów ds.  Obsługi  Studenta  oraz

szeroko pojętych praw studentów;

• sprawnym  wyborze  starostów  pierwszych  lat  wszystkich  kierunków  Wydziału  Nauk

Humanistycznych;

• nowych kierunkach, powstałych w trakcie kadencji;

• planach  otworzenia  kolejnych  kierunków  z  czego  jeden  program  studiów  jest  już

pozytywnie zaopiniowany;

• akcjach charytatywnych, w których Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału

Nauk Humanistycznych brała udział;

• organizacji spotkań opłatkowych;

• organizacji absolutoriów wydziałowych.

Pełniąca obowiązki Przewodniczącej podziękowała także byłej Przewodniczącej RWSS WNH KUL

oraz Skarbnikowi, Sekretarzowi i wszystkim radnym za współpracę.



7. Wolne wnioski

Marcin Jankowski przypomniał o składce. Roksana Słaby poinformowała radnych o zbiórce krwi

dla chorego chłopca.

8. Odczytanie i przyjęcie protokołu bieżącego posiedzenia

Sekretarz – Paulina Pomajda – odczytała protokół z XI posiedzenia RWSS WNH KUL. Odczytany

protokół został przyjęty jednomyślnie.

9. Zamknięcie posiedzenia

Pełniąca obowiązki Przewodniczącej RWSS WNH zamknęła posiedzenie słowami:  Zamykam XI

posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.


