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PROTOKÓŁ NR 17/2014/2015 

z XVII posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

12 października 2015 r. 

 

 

Dnia 12 października 2015 r. w Collegium Chemicum odbyło się XVII posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W spotkaniu wzięło udział dwóch członków Prezydium: Jakub Józefiak – jako 

przewodniczący, Filip Leszczyński, a także członkini Komisji Rewizyjnej – Kalina 

Dyba. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Prezydium – Jakub Józefiak, a 

omawiane były poniższe punkty. 

 

1. Otwarcie obrad 

Jakub Józefiak dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Wygaszenie mandatu członka Prezydium – Konrada Ziółkowskiego 

Jakub Józefiak poinformował zebranych, że mandat Konrad Ziółkowskiego na 

podstawie § 4 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza. 

3. Głosowanie nad przyjęciem porozumienia w sprawie podziału dotacji z 

budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i 

doktorantów na rok akademicki 2015/2016 

Przewodniczący poinformował zebranych o zawarciu porozumienia z 

Parlamentem Samorządu Studentów w sprawie podziału dotacji z budżetu 

państwa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i 

doktorantów, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 j.t.). 



 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. porozumienia. 

Porozumienie przyjęto jednogłośnie co wyraża uchwała nr 11. 

4.  Problem braku miejsca do pracy naukowej i dydaktycznej doktorantów. 

Przewodniczący poinformował zebranych o przeprowadzeniu telefonicznych 

konsultacji z przewodniczącymi Rad Studiów w sprawie zgłaszanych problemów 

z miejscem do pracy naukowej i doktorantów. Z uzyskanych informacji 

przewodniczący stwierdza, że problem braku miejsc jest marginalny, gdyż 

jedynymi zgłaszającymi uwagi byli przedstawiciele Instytutu Psychologii i 

Instytutu Filozofii. Jednakże podkreślali oni, że ich uciążliwość jest umiarkowana. 

Pomimo tego, Prezydium zdecydowało o przeprowadzeniu szerszych konsultacji 

w tej sprawie. W tym celu członkowie Prezydium zobligowali sekretarza do 

umieszczenia stosownego ogłoszenia na portalu samorządu doktorantów oraz za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Uwagi będą zbierane do 12 

listopada br.  

5.  Szkolenie dla doktorantów w Obrzycku 

Zebrani dyskutowali nad programem szkolenia w dniach 23-24 października 

2015 r. w Obrzycku. Ustalono wstępną listę prelegentów. 

6. Wolne wnioski 

Wobec braku wolnych wniosków Jakub Józefiak zakończył posiedzenie 

Prezydium. 

 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz  Prezydium 

 

 

 


