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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

z dnia 12 listopada 2012 r. 

Miejsce obrad - Wydział Historyczny, s. 109. 

Początek obrad godzina 20.00. 

 

 

 

 W poniedziałek, 12 listopada 2012 r., odbyło się pierwsze w nowym roku 

akademickim 2012/2013 posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obrady prowadził początkowo Przewodniczący Sejmiku 

Doktorantów UAM Jakub Józefiak. Rada dokonała wyboru Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego URD, członków Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, przedstawiciela 

doktorantów w Senacie UAM, delegata doktorantów UAM do Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. W zebraniu wzięło udział 13 członków Rady.  

 

 Przewodniczący Sejmiku Jakub Józefiak otworzył posiedzenie, a następnie złożył 

wniosek o powołanie komisji skrutacyjnej, w skład której weszli Wojciech Dyba i Rafał 

Wiśniewski. Wyniki przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco:  

 

 1. Przewodniczącą URD w roku akademickim 2012/2013 została jednogłośnie 

wybrana Anna Mrozowska z Wydziału Prawa i Administracji (13 głosów na „tak”). Po 

wyborze Anna Mrozowska prowadziła dalszą część obrad rady.  

 

 2. Na stanowisko Wiceprzewodniczącego zgłoszone zostały dwie kandydatury: Anny 

Datko z Wydziału Nauk Społecznych (5 głosów) i Marcina Dokowicza z Wydziału Chemii (8 

głosów). Wiceprzewodniczącym został wybrany Marcin Dokowicz.  

 

W kolejnych głosowaniach brało udział 11 członków URD.  

 

 3. Wyboru przedstawiciela doktorantów do Senatu UAM dokonano po krótkiej 

charakterystyce funkcji senatora dokonanej przez ustępującego z tejże Łukasza Scheffsa. 
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Jedynym kandydatem na senatora był Konrad Kapcia z Wydziału Fizyki, który został 

wybrany jednogłośnie (11 głosów na „tak”).  

 

 4. W skład Uczelnianej Komisji Ekonomicznej weszli Anna Datko (10 głosów na 

„tak”, jeden „nie”), Konrad Kapcia (11 głosów na „tak”) oraz Maciej Szlinder z Instytutu 

Filozofii (11 głosów na „tak”).  

 

 5. Delegatką do Krajowej Reprezentacji Doktorantów została Anna Mrozowska (10 

głosów na „tak”, jeden nieważny). 

 

 6. Rzecznikiem Dyscyplinarnym (przedstawiciel spoza URD) został wybrany Łukasz 

Scheffs z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (11 głosów na „tak”).  

 

Zakończenie głosowań.  

 

Funkcja reprezentowania doktorantów UAM w Poznańskim Porozumieniu Doktorantów, 

przynależna przewodniczącemu URD, została przez Przewodniczącą Annę Mrozowską, przy 

aklamacji pozostałych członków URD, przekazana Wiceprzewodniczącemu Marcinowi 

Dokowiczowi.  

 

Podczas posiedzenia URD zostało omówionych kilka dodatkowych kwestii. Jedną z nich był 

pojawiający się problem z programami studiów doktoranckich (nie wszystkie studia mają 

oceny z egzaminów – eliminuje to doktorantów tychże studiów ze starania o stypendia, w 

których liczona jest średnia). Poruszono również kwestię ograniczonej liczby stypendiów 

doktoranckich (fundusz wspólny dla stypendiów doktoranckich i habilitacyjnych) oraz 

funduszu pomocy materialnej, którego suma wciąż pozostaje niewiadoma (nie zakończyła się 

rekrutacja na studia I i II stopnia – fundusz doktorantów jest połączony ze studenckim). 

Wstępnie została wyrażona zgoda za planowanym porozumieniem i proporcjami środków 

dzielonymi między stypendia socjalne i naukowe (11 głosów na „tak”).  

 

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

honorowego uczestniczyć będzie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Doktorantów UAM (11 głosów na „tak”).  

 

Pomoc w administrowaniu stroną internetową Samorządu Doktorantów UAM zadeklarowała 

Beata Jezierska (WFPiK) oraz Wojciech Czarnecki (WMiI).  
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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. 


