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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów 

17 stycznia 2013 r., Collegium Chemicum 

 

Pierwsze w roku 2013 spotkanie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM odbyło się w 

nowej siedzibie Samorządu Doktorantów w Collegium Chemicum. W zebraniu udział wzięło 

siedmiu członków URD, przewodniczący Sejmiku Doktorantów UAM oraz przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. Obrady, które prowadziła przewodnicząca URD Anna Mrozowska, 

miały następujący przebieg: 

1. Omówienie przez przewodniczącego sejmiku Jakuba Józefiaka kwestii nowego 

regulaminu samorządu doktorantów. Został on jednogłośnie zaakceptowany przez 

sejmik na zebraniu informacyjnym 14.01.2013 r. (sprawy regulaminu omawiał 

Marcin Dokowicz). 

2. Sprawa WNS – konieczne będą nowe wybory w Instytucie Socjologii i Instytucie 

Kulturoznawstwa ze względu na wyodrębnienie Studium Doktoranckiego IS z 

Wydziałowego Studium Doktoranckiego WNS. Omówieni problematycznej kwestii 

kryteriów stypendialnych na WNS (osobne czy wspólne). 

3. Kwestia konieczności uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej ze 

względu na uzyskanie przez jedną z członkiń stopnia doktora i konieczność 

przeprowadzenia wyborów w IS i IK. 

4. Podział obowiązków w ramach URD: 

a) kwestia imprezy integracyjnej doktorantów, prośba do dziekanów o 

finansowanie (miejscem spotkania pozostaną Akumulatory) 

b) dyżury – koordynacja Tomasz Grala 
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c) wyposażenie biura – osoba odpowiedzialna (kwatermistrz: nie zdecydowano) 

d) osobą odpowiedzialną za zamieszczanie aktualności na stronie internetowej 

została Beata Jezierska  

e) ankieta ewaluacyjna – rozpowszechnienie wśród członków URD: Anna Datko. 

f) profil samorządu na Facebooku – Jakub Józefiak 

5. Szkolenie dot. nowych ram instytucjonalnych wprowadzonych przez nową ustawę Prawo 

o szkolnictwie wyższym i jakości kształcenia – wyjazdowe lub stacjonarne. Stacjonarne 

zaplanowane na 1. tydzień nowego semestru (4.03.2013 r., sala w Coll. Chemicum)  

6. Kwestia promowania podpisywania umów wśród doktorantów – zadanie URD. 

7. Komisja ds. kultury i integracji przy Poznańskim Porozumieniu Doktorantów. 

 

Protokół sporządziła Anna Datko. 

 

 

 

 


