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PROTOKÓŁ NR 3/2015/2016 

z III posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

08 grudnia 2015 r. 

 

 

Dnia 08 grudnia 2015 r. w Collegium Chemicum odbyło się II posiedzenie Prezydium 

Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu 

wzięło udział trzech członków Prezydium: Remigiusz Chęciński – jako 

przewodniczący, Mateusz Bardziński i Tomasz Sowada, a także członek Komisji 

Rewizyjnej – Jakub Józefiak, Marszałek Sejmiku Marta Karpińska oraz Wicemarszałek 

Sejmiku Sylwia Polcyn-Matuszewska. 

 

1. Otwarcie obrad 

Remigiusz Chęciński dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Podjęcie decyzji ws. kandydatury na przedstawiciela doktorantów w 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Uchwała została przyjęta korespondencyjnie z względu na jej pilność. W głosowaniu 
internetowym wzięło udział czterech członków prezydium, którzy jednogłośnie 
opowiedzieli się za zgłoszeniem kandydatury mgr Anny Wilińskiej-Zelek, co wyraża 
uchwała nr 3/2015_16. 
 
3. Warunki pracy doktorantów 

Członkowie prezydium omówili kwestie związane z warunkami pracy doktorantów na 

Uniwersytecie. Podjęcie tematu wiąże się ze zgłaszanymi, również w poprzedniej 

kadencji, problemami w tym zakresie. Dyskutowano przede wszystkim o warunkach 

lokalowych oraz dostępie do szeroko rozumianej infrastruktury służącej pracy 

naukowej doktorantów. Ustalono, że w ostatnich latach sytuacja w tym zakresie 

pogarsza się ze względu na rosnącą liczbę doktorantów w niektórych jednostkach. 



 

Prezydium postanowiło przygotować kwestionariusz ankiety, która zostanie 

przekazana do Rad Studiów funkcjonujących w poszczególnych jednostkach. 

Uzyskane tą drogą informacje będą stanowiły podstawę dalszych działań. 

4. Strategia komunikacyjna prezydium 

Członkowie prezydium omówili strategię komunikacji w ujęciu zewnętrznym i 

wewnętrznym. Odnośnie komunikowania się na zewnątrz postanowiono stworzyć 

zespół odpowiedzialny za rozpowszechnianie wiadomości dotyczących działań i 

funkcjonowania Samorządu Doktorantów. Zespół ten będzie odpowiedzialny za 

redagowanie treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych. 

Podniesiono również kwestię usprawnienia komunikacji wewnętrznej, co umożliwi 

szybsze podejmowanie działań w sprawach pilnych. 

5. Zgłoszenie kandydatury na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W związku z aplikowaniem przez mgr. Marcina Dokowicza na funkcję przedstawiciela 

doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się on drogą 

elektroniczną do Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM z wnioskiem o poparcie jego 

kandydatury. 

Wobec braku innych kandydatur, przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów 

mgr Remigiusz Chęciński zdecydował, aby wniosek mgr. Marcina Dokowicza poddać 

pod głosowanie.  

W pierwszej kolejności, zgromadzeni członkowie prezydium zapoznali się ze 

zgłoszoną wcześniej kandydaturą magistra Marcina Dokowicza. Wobec braku innych 

kandydatur postanowiono przejść do głosowania. Członkowie prezydium w pierwszej 

kolejności jednogłośnie zagłosowali za zniesieniem niejawności głosowania. 

Następnie jednogłośnie zagłosowali oni za zgłoszeniem kandydatury. Przewodniczący 

prezydium stwierdził zgłoszenie magistra Marcina Dokowicza jako kandydata na 

przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co 

wyraża uchwała nr 4/2015_16. 

6. Projekt preliminarza 

Członkowie prezydium przedyskutowali potrzeby finansowe Samorządu 

Doktorantów. W oparciu o przewidywane potrzeby przygotowano projekt preliminarza 

wydatków w kwocie 50 tys. zł.  

Projekt został poddany głosowaniu i przyjęty jednogłośnie przez trzech zebranych 

członków prezydium. 

Projekt zostanie przedstawiony i poddany głosowaniu na najbliższym posiedzeniu 

Sejmiku Doktorantów.  



 

7. Omówienie kwestii bieżących 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady prezydium 

 

 

 

 

Protokół sporządził: T. Sowada 

Sekretarz  Prezydium 


