
 

 

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

PROTOKÓŁ NR 4/2014/2015 

z IV posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

16 grudnia 2014 r. 

 

Dnia 16 grudnia 2014 r. w Collegium Chemicum odbyło się IV posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

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

Przewodniczący Prezydium, Mateusz Bardziński, Filip Leszczyński, Sylwia Polcyn-

Matuszewska i Konrad Ziółkowski, a także zaproszeni goście: wicemarszałkini 

Sejmiku Doktorantów Aleksandra Rytelewska, członkowie Komisji Rewizyjnej –  

Dominika Przybyszewska (Przewodnicząca), Kalina Dyba i Paweł Łokić oraz 

przedstawiciel doktorantów w Senacie UAM – Marcin Dokowicz. Spotkanie 

poprowadził Przewodniczący Prezydium – Jakub Józefiak, a omawiane były poniższe 

punkty. 

 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum, po czym poinformował 

obecnych o bieżących kwestiach związanych z pracą Prezydium.  

2. Sprawy stypendialne 

Mgr Konrad Ziółkowski zreferował postęp prac nad nowelizacją zasad przyznawania 

stypendium doktoranckiego. Przyznał, że prace są opóźnione w czasie, co jednak nie 

obciąża winą Prezydium, które terminowo wywiązało się z podjętych zobowiązań.  

Na prośbę zebranych referujący omówił najważniejsze zmiany w wspomnianych 

zasadach przyznawania stypendium doktoranckiego. 

Mgr Konrad Ziółkowski poinformował także, że wszelkie zmiany są zgodne z 

aktualnym stanem prawnym, w związku z czym zwrócił się do Prezydium z prośbą o 

podjęcie uchwały przyjmującej przedmiotowy regulamin oraz zasady. 



 

Następnie Przewodniczący mgr Jakub Józefiak zarządził głosowanie nad uchwałą (nr 

3/14_15) w sprawie przyjęcia nowego projektu zasad przyznawania stypendium 

doktoranckiego na UAM w Poznaniu oraz uchwały nr 4/14_15 w sprawie przyjęcia 

nowego projektu regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

na UAM w Poznaniu. 

Uchwała nr 3/14_15 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 4/14_15 została przyjęta jednogłośnie. 

3. Sprawy budżetowe 

Mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska poinformowała członków Prezydium, że Rektor 

zaaprobował Preliminarz wydatków Sejmiku Doktorantów na rok 2015. 

4. Dyskusja nad naniesieniem zmian do regulaminu przyznawania stypendiów 

dla najlepszych doktorantów 

Wicemarszałek mgr Aleksandra Rytelewska wraz z mgr Konradem Ziółkowskim,  

członkiem Prezydium oraz Pawłem Łokiciem, członkiem Komisji Rewizyjnej, zajęli się 

redakcją zmian w regulaminie dotyczących przyznawania wspomnianych stypendiów 

na przedłużeniu studiów doktoranckich. 

Po zakończeniu prac edytorskich mgr Konrad Ziółkowski zreferował zmiany oraz 

zaproponował podjęcie uchwały nr 5/14_15 w sprawie przyjęcia nowego projektu 

regulaminu stypendium dla najlepszych doktorantów na UAM w Poznaniu. 

Uchwała nr 5/14_15 została przyjęta jednogłośnie. 

5. Relacja ze zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

Mgr Jakub Józefiak zdał relację ze zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Podczas omawianego zjazdu odbyły się wybory do zarządu KRD oraz innych 

organów KRD. Zebrani zostali poinformowani o wynikach wyborów.   

6. Wolne wnioski 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła uwagę dot. konieczności uaktualnienia 

niektórych działów strony phd.amu.edu.pl 

Mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska zgłosiła konieczność ustalenia terminu szkolenia w 

Gułtowach. Zaproponowała aby zorganizować te szkolenie w dniach 27 luty – 1 

marca 2015 r. Mgr Konrad Ziółkowski zaproponował także wstępną tematykę 

wspomnianego szkolenia. 

 

Mgr Konrad Ziółkowski zwrócił się do Przewodniczącego Prezydium z prośbą o 

skontaktowanie się z Radami Wydziałowymi w sprawie propozycji tematycznych 



 

dotyczących wykładów ogólnouniwersyteckich. 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz Prezydium 

 


