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Protokół z III posiedzenia 
Rady Wydziałowego Samorządu Studentów 

Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 
w dniu 18.11.2020 roku 

 
 

 
 
1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 

otworzyła III posiedzenie RWSS WNH słowami: Otwieram III posiedzenie Rady Wydziałowego 

Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Protokół z II posiedzenia RWSS WNH został przesłany radnym w formie elektronicznej. Nikt nie zgłosił 

do niego uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

5. Sprawy bieżące 

Przewodnicząca RWSS WNH poruszyła następujące tematy: 

- zbliżający się koniec terminu zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, który upływa z 

końcem listopada,  
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- problemy związane z realizacją praktyk w tym semestrze oraz możliwość przeniesienia zaliczenia praktyk 

na kolejny semestr na wniosek opiekuna praktyk (w przypadku przeniesienia zaliczenia dla całego roku), 

bądź wniosek złożony indywidualnie do prodziekan ds. studenckich, 

- problem integracji pomiędzy radnymi oraz wśród studentów pierwszych lat,  

- pytanie o ewentualną potrzebę zorganizowania spotkania starostów z prodziekan ds. studentów. 

 

6. Komunikaty Przewodniczącej 

Przewodnicząca oddała głos Wiceprzewodniczącej, która zakomunikowała, że w grudniu br. odbędzie się 

spotkanie z gremium dziekańskim. Spotkanie będzie miało charakter świąteczny. Data zostanie ustalona 

po konsultacjach zarówno z gremium, jak i z radnymi. Spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej zdalnie 

za pomocą platformy Microsoft Teams. Ponadto Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o informowanie 

Zarządu RWSS WNH o ewentualnych zmianach w zarządach organizacji studenckich działających na 

naszym wydziale oraz o przekazanie danych kontaktowych do prezesów/przewodniczących tych 

organizacji. Kończąc omawianie tego punktu posiedzenia Przewodnicząca RWSS WNH przypomniała o 

obowiązku usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach.  

 

7. Wolne wnioski 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, czy obecni na posiedzeniu chcieliby poruszyć 

dodatkowe kwestie. Głos zabrała Katarzyna Zając, która zaproponowała, że udostępni prezentację 

dotyczącą regulaminu studiów. Przewodnicząca przystała na tę propozycję i zapowiedziała, że w styczniu 

odbędzie się szkolenie z najważniejszych kwestii dotyczących spraw studenckich, np. regulaminu studiów 

czy etykiety studenckiej. Następnie padło pytanie o datę wpłynięcia stypendium zadane przez Justynę 

Zagrobę. Kolejne pytanie zadała Wiktoria Wróblewska, a dotyczyło ono ubiegania się o Indywidualną 

Organizację Studiów. Na pytania odpowiedzi udzieliły Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca. 

 

8. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodnicząca RWSS WNH podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie słowami: 

Zamykam III posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. 


