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PROTOKÓŁ 

Posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

27 lutego 2012 r., Wydział Historyczny  

 

W poniedziałek, dnia 27 lutego 2012 r. odbyło sie czwarte w roku akademickim 2011/2012 

posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM. W spotkaniu prowadzonym przez 

przewodniczącą Annę Mrozowską wzięło udział 11 osób (10 członków URD i przewodniczący 

Sejmiku Doktorantów). Podczas zebrania omówione zostały kolejno następujące kwestie: 

 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza Doktorantów: w związku z wyborami w Uniwersytecie 

społeczność doktorantów UAM konieczne jest przeprowadzenie wyborów jednego elektora 

doktorantów do wyboru Rektora UAM. Wybory elektora odbędą się 5 marca 2012 r. o godz. 18.30 

w Collegium Iuridicum Novum. Do komisji wyborczej w głosowaniu powołane zostały następujące 

osoby:  

a) Piotr Wójtowicz (WNGiG) 

b) Łukasz Scheffs (WNPiD) 

c) Iwona Ostrowska (WFPiK) 

d) Anna Jankowiak (WH) 

URD powołała komisję wyborczą w powyższym składzie (10 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW). 

 

2. Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli doktorantów (Anna Datko, Marcin Michalski, Łukasz 

Scheffs) z rektorem Andrzejem Lesickim i Komisją Zakładową NSZZ Solidarność – kompromis 

między stronami i zgoda na wypłatę 800 zł w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 

doktorantów od II do V roku studiów doktoranckich. 

 

3. Stypendia dla najlepszych doktorantów: nadal nierozwiązana pozostaje kwestia list 

rankingowych (wspólnych lub osobnych) Studiów Doktoranckich IF i WNS. Opinia Uczelnianej 

Komisji Ekonomicznej - postępowanie powinno uwzględniać osobne kryteria, będące załącznikami 

do uchwały o stypendiach podpisanymi przez rektora. Do rozpatrzenia przez UKE pozostaje sprawa 

stypendiów dla doktorantów niestacjonarnych na WH, dla których nie stworzono list rankingowych 

(kwestia, czy uznać, że maja 100% punktacji w momencie, w którym nie było rekrutacji). 

 

4. Dotacja projakościowa: kiedy pieniądze? Po uchwaleniu budżetu, w ciągu tygodnia od 

podpisania pieniądze powinny trafić (po podpisaniu ustawy budżetowej). Pozostaje kwestia 

ustalenia kryteria i powołania komisji uczelnianej do opiniowania wniosków projakościowych. 
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5. Poznańskie Porozumienie Doktorantów – Marcin Dokowicz (UAM) sekretarzem (w randze 

wiceprzewodniczącego). 

 

6. Spotkanie integracyjne doktorantów: data została ustalona na czwartek, 17 maja 2012 r., 

odpowiedzialną za organizację została Iwona Ostrowska (pomocą służy cała rada doktorantów), 

Pisma o dofinansowanie do władz dziekańskich każdego wydziału UAM do 14 marca 2012 r. 

(pismo + potwierdzenie).  

 

 

 

Komisja skrutacyjna: Marcin Michalski, przewodniczący Sejmiku Doktorantów UAM. 

Protokół sporządziła Anna Datko. 

 


