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PROTOKÓŁ 

Posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

7 listopada 2011 r., Wydział Chemii  

 

W poniedziałek, 7 listopada 2011 r., odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim 

2011/2012 posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Obrady prowadził początkowo przewodniczący Sejmiku Doktorantów UAM Marcin 

Michalski. Rada dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego URD, członków 

Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, przedstawiciela doktorantów w Senacie UAM oraz delegata 

doktorantów UAM do Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W zebraniu wzięło udział 13 

członków rady. 

 

Do komisji skrutacyjnej  powołani zostali Paweł Antkowiak i Katarzyna Projs.  

 

 

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco: 

 

1. Przewodniczącą URD w roku akademickim 2011/2012 została jednogłośnie wybrana Anna 

Mrozowska z Wydziału Prawa i Administracji (13 głosów). Po wyborze Anna Mrozowska 

prowadziła dalszą część obrad rady. 

 

2. Na stanowisko wiceprzewodniczącego zgłoszone zostały trzy kandydatury: Anny Datko z 

Wydziału Nauk Społecznych, Marcina Dokowicza z Wydziału Chemii oraz Konrada Kapci 

z Wydziału Fizyki. Wiceprzewodniczącym został wybrany Konrad Kapcia (7 głosów). 

 

3. W skład Uczelnianej Komisji Ekonomicznej weszli Joanna Chrzanowska z Instytutu 

Filozofii (12 głosów), Anna Datko (12 głosów) oraz Konrad Kapcia (13 głosów). 

 

4. Delegatką do KRD została Anna Mrozowska (13 głosów). 

 

5. Odbyły się dwa głosowania dotyczące przedstawiciela doktorantów w Senacie UAM. W 

pierwszym głosowaniu jedynym kandydatem był dotychczasowy senator z ramienia 

doktorantów Ryszard Necel z Wydziału Nauk Społecznych, który został wybrany 

jednogłośnie (13 głosów). Jednak ze względów regulaminowych (niezgodność z § 74 
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Regulaminu samorządu doktorantów UAM) mgr Necel nie mógł ponownie objąć 

stanowiska senatora, dlatego głosowanie zostało unieważnione przez komisję skrutacyjną. 

Do ponownych wyborów stanęli Marcin Dokowicz, Konrad Kapcia oraz Łukasz Scheffs 

(Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). Senatorem wybrany został Łukasz Scheffs, 

który otrzymał 11 głosów.  

 

 

W dalszej części obrad zdecydowano, że w spotkaniach rady w charakterze gościa honorowego 

uczestniczyć będzie przewodniczący Sejmiku Doktorantów UAM. Podniesiono również kwestię 

upominku świątecznego, która ma zostać poruszona przy spotkaniu z prorektorem Krzysztofem 

Krasowskim (powołanie na obietnicę z czerwca 2011 r.). Uczelniana rada postanowiła również 

zająć się sprawą braku odpowiedzi pisemnych na wnioski formalne składane przez doktorantów w 

niektórych jednostkach prowadzących studia doktoranckie. Kolejnym postulatem była konieczność 

zmiany Regulaminu samorządu doktorantów – propozycje zmian zobowiązała się przedstawić 

przewodnicząca Anna Mrozowska.  

Na zakończenie Anna Mrozowska podziękowała ustępującej radzie za działalność oraz 

przybyłym za spotkanie. Data kolejnego zostanie ustalona w późniejszym terminie i przekazana 

członkom uczelnianej rady drogą elektroniczną.  

 

Protokół sporządziła Anna Datko. 


