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Rady Wydziałowego Samorządu Studentów 
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w dniu 27.01.2021 roku 

 
 

 
 
1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 

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

Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. 

 

2. Powitanie nowo powołanych radnych i złożenie przez nich ślubowania. 

Przewodnicząca powitała nowych radnych. Radni złożyli ślubowanie. 

 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad.  

 

4. Przyjęcie porządku obrad 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

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

do niego uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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6. Komunikaty Przewodniczącej 

Przed planowanym szkoleniem z zakresu opiniowania programów studiów Przewodnicząca zwróciła się 

do radnych z prośbą o regularne sprawdzanie skrzynek mailowych, na które w najbliższych dniach mogą 

wpłynąć programy studiów, które będą musiały zostać zaopiniowane. Następnie Przewodnicząca oddała 

głos Wiceprzewodniczącej RWSS WNH, która przestrzegła radnych przed publikowaniem treści na 

grupach studenckich, do których dostęp mają również wykładowcy. 

 

7. Szkolenie z zakresu opiniowania programów studiów 

Przewodnicząca oddała głos Katarzynie Zając oraz Paulinie Pomajdzie, które przeprowadziły szkolenie z 

zakresu opiniowania programów studiów. Tematy, które zostały podczas szkolenia omówione dotyczyły: 

- czasu, który przysługuje Radzie Wydziałowego Samorządu Studentów na wyrażenie opinii, 

- podstawy prawnej, która zapewnia Radzie Wydziałowego Samorządu Studentów możliwość wyrażenia 

opinii,  

- informacji o tym, gdzie znajdują się zatwierdzone programy studiów, 

- plików, z których składa się pełna dokumentacja programu studiów, 

- kryteriów opiniowania programów, 

- informacji o punktach ECTS. 

Ponadto radne przypomniały, iż w opinii nie zawsze trzeba wyrażać krytykę i zachęciły tym samym do 

dzielenia się pozytywnymi przemyśleniami na temat opiniowanego programu. Szkolenie bazowało na 

prezentacji przygotowanej przez Katarzynę Zając oraz Paulinę Pomajdę. Prezentacja ta została 

udostępniona do wglądu na grupie RWSS na Facebook’u.  

 

8. Wolne wnioski 

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

dodatkowe kwestie. Żadna dodatkowa kwestia nie została podniesiona. 

 

9. Zamknięcie posiedzenia 

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

Zamykam IV posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych. 


