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PROTOKÓŁ NR 4/2017/2018 

z IV posiedzenia Sejmiku Doktorantów

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

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

 21 marca 2018 r., godz. 18:00

 

1.  Otwarcie obrad

Posiedzenie otworzyła mgr Kamila Grześkowiak, Wicemarszałkini Sejmiku.  

 

2.  Ustawa 2.0 – omówienie i wprowadzenie do ankiety

Mgr Piotr Krzyżanowski zaprezentował aktualny kształt ankiety (ankieta była omawiana na
poprzednim  posiedzeniu  Sejmiku).  Opowiedział  o  najbliższych  działaniach  związanych  z
planowaną ankietyzacją. Delegaci do Sejmiku zostali poproszeni o uwagi i propozycje zmian
dla  przedstawionej  ankiety  –  podczas  dyskusji  zgłoszone  zostało  kilka  uwag  i  sugestii.
Naniesione sugestie  i  poprawki  zostaną  przedstawione  zespołowi,  który,  pod opieką prof.
Krzysztofa Podemskiego,  tworzy  ankietę.  Delegaci  do Sejmiku zostali  włączeni  do zadań
związanych z zebraniem ankiet na macierzystych wydziałach.  

3.  Organizacja wyjazdu szkoleniowego do Obrzycka

Potwierdzony został termin wyjazdu do Obrzycka tj. 14-15 kwietnia b.r. Ustalono ramowy
plan  wyjazdu  (godziny  poszczególnych  wydarzeń).  Delegaci  do  Sejmiku  poparli
proponowany program pierwszego dnia wyjazdu (tj.  zaproponowane wcześniej  szkolenie i
prelekcję) Dyskutowano nad planem drugiego dnia wyjazdu. Poparta została sugestia,  aby
podczas  tegoż  wygłoszona  została  prelekcja  dot.  prawnych  aspektów  organizacji  imprez
masowych.  Przewodniczący  Prezydium mgr  Krystian Florkowski  przekazał  delegatom do
Sejmiku informacje dot.  organizacji  związanych z dojazdem do Obrzycka oraz informacje
związane z cateringiem.
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4. Organizacja imprezy integracyjnej dla Doktorantów 

Impreza  integracyjna  -  impreza  plenerowa  dla  wszystkich  doktorantów  UAM –  impreza
zostanie  zorganizowana  na kampusie  Morasko  i/lub  Szamarzewo.  Wstępnie  zatwierdzony
termin wydarzenia to 18.05.2018r. i/lub 19.05.2018r. Delegaci do Sejmiku dyskutowali nad
ramowym planem wydarzenia oraz jego nazwą.

5.  Organizacja zjazdu PDNHiS oraz KRD w czerwcu b.r.

Obowiązki  przewodniczącej  mgr  Kamili  Grześkowiak  przejął  mgr  Piotr  Krzyżanowski  –
wicemarszałkini  musiała  wyjść  przed  końcem  obrad.  Delegaci  do  Sejmiku  zostali
poinformowani  przez  mgr  Piotra  Krzyżanowskiego  i  mgr  Krystiana  Florkowskiego  o
planowanym  zjeździe  PDNHiS  i  KRD  oraz  o  zmianach  organizacyjnych  związanych  z
planowanymi wydarzeniami – obecnie wydarzenia planowane są jako dwa osobne zjazdy.
Zjazd PDNHiS-u rozpocznie się 7 czerwca b.r., zjazd KRD rozpocznie się 9 czerwca b.r. Mgr
Piotr  Krzyżanowski  przedstawił  ramowy plan wydarzeń  związanych  ze  zjazdem PDNHiS
(warsztaty,  panel  dyskusyjny,  impreza  integracyjna).  Kwestią  dyskutowaną  podczas
posiedzenia Prezydium był sposób finansowania wydarzeń – podział środków finansowych
uwzględniający specyfikę rozdzielenia dwóch wydarzeń przy jednoczesnym dublowaniu się
członków  obu  organizacji.  Delegaci  do  Sejmiku  dyskutowali  nad  umożliwieniem
uczestnictwa w równoległych wydarzeniach wszystkim zainteresowanym przedstawicielom
w.w. organizacji. Mgr Piotr Krzyżański jako osoba zaangażowana w działalność PDNHiS-u
podjął się koordynacji i organizacji zjazdu PDNHiS. 

6.  Wolne głosy i wnioski

Mgr  Syma  Marta  Al  Azab-Malinowska  poinformowała  o  przebiegu  prac  nad  badaniami
fokusowymi dot. przygotowania psychopedagogicznego w roku akademickim 2017-2018 i
poprosiła  o  udział  Samorządu  w pozyskiwaniu  osób  chętnych  na  udział  w badaniu.  Mgr
Mikołaj Krużyński przedstawił informacje dot. posiedzenia Senatu UAM.

 

7.  Zamknięcie obrad

 Mgr Piotr Krzyżański zakończył obrady.
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Protokół sporządziła:

Mgr Syma Marta Al. Azab-Malinowska

Protokół sprawdziła:

Mgr Greta Klejborowska

Protokół zatwierdziła:

  Marszałkini

Mgr Anna Siuda


