Lublin, dn. 13 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Doktorantów KUL JPII
w dniu 13 grudnia 2013 r.
Lista obecności:
Lp. Imię i nazwisko (wydział) - obecność
1 mgr Robert Tabaszewski (WPPKiA) - obecny
2 mgr Konrad Sawicki (WNS) - obecny
3 mgr Arkadiusz Błachut (WF) - obecny
4 mgr Olga Myla (WT) - obecna
5 mgr Fabian Świder (WPPKiA) - obecny
6 mgr Kamil Sulej (WNH) - nieobecny / nieusprawiedliwiony
7 ks. Mgr Marcin Sobiech (WT) - nieobecny / nieusprawiedliwiony
8 mgr Sabina Bartoszek (WT) - obecna
9 mgr Grzegorz Kociuba (WT) - nieobecny / nieusprawiedliwiony
10 mgr Karolina Kleczko (WT) - obecna
11 mgr Natalia Kopeć (WNS) - obecna
12 ks. mgr Lesław Łesyk (WT) - usprawiedliwiony
13 mgr Natalia Rapa (WNS) - obecna
14 mgr Tomasz Siewierski (WNH) - usprawiedliwiony
15 mgr Adam Trawiński (WNS) - obecny
16 ks. mgr Józef Trzebuniak (WT) - obecny
17 mgr Adrianna Tułodziecka (WPPKiA) - obecna
18 ks. mgr Konrad Zaborowski (WF) – nieobecny / nieusprawiedliwiony
19 mgr Zborowski Michał (WT) - nieobecny / nieusprawiedliwiony
20 mgr Rafał Bil (WPPKiA) - obecny
21 mgr Andrzej Cudo (WNS) - obecny
22 mgr Artur Truszkowski (WNH) - obecny
23 mgr Adam Żaliński (WNS) - usprawiedliwiony
24 mgr Anna Dutkowska (WF) - obecna
25 mgr Anna Wilk (WNH) - obecna
Ponadto w posiedzeniu Rady Doktorantów uczestniczyły 2 osoby spoza jej składu.

Porządek obrad:
1. komunikaty
2. sprawy naukowe
3. wolne wnioski
4. odczytanie protokołu
Ad.1 komunikaty
- Posiedzenie Rady rozpoczęto powitaniem nowych członków Rady Doktorantów KUL.
Do naszego grona dołączyli mgr Andrzej Cudo, mgr Anna Wilk, mgr Anna Dutkowska,
mgr Adam Żaliński oraz mgr Artur Truszkowski.
- Opłatek Uniwersytecki - Radę Doktorantów będzie reprezentował mgr Robert Tabaszewski.
- Rada Doktorantów KUL została nominowana w dwóch kategoriach w Konkursie StRuNa
2013. Pierwsza z nich to Konferencja Roku, a druga to Publikacja Roku. Gratulujemy.
- Zjazd Krajowej Rady Doktorantów KUL. Podczas ZKRD absolutorium otrzymał
dotychczasowy Zarząd oraz powołano nowy, którego przewodniczącym jest przedstawiciel
AGH z Krakowa.
Ad.2 sprawy naukowe
- Trwają ostatnie prace w wydawnictwie nad naszą pokonferencyjną publikacją. Publikacja
będzie wydana z datą 2013 roku.
- Prosimy o nadsyłanie na skrzynkę e-mailową Rady propozycji dotyczących potrzeb,
niezbędnych do stworzenia preliminarza na rok 2014.
- Trwają prace nad przygotowaniem nowej konferencji zorganizowanej przez Radę
Doktorantów, zachęcamy do włączania się w pomoc w przygotowaniach do tego wydarzenia.
Ad. 3. wolne wnioski
-Wolne wnioski mgr Natalii Kopeć nad przemyśleniem kwestii regulaminowych dotyczących
stypendiów dla doktorantów, w tym stypendium projakościowego.
- mgr Konrad Sawicki poinformował, że prawdopodobnie przelewy za stypendia
projakościowe będą jeszcze na koncie osób, które je otrzymały przed Świętami Bożego
Narodzenia.
- Życzenia członkom Rady Doktorantów - Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia złożył
w imieniu swoim mgr Robert Tabaszewski, do życzeń dołącza się sekretarz mgr Rafał Bil.
Ad. 4. odczytanie protokołu.

