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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów 

24 stycznia 2013 r., Collegium Chemicum 

 

W posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów, które odbyło się dnia 24 stycznia 2013 r. udział 

wzięło 13 członków rady oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Spotkanie prowadziła 

przewodnicząca Anna Mrozowska a omawiane były następujące kwestie: 

1. Sprawa kryteriów stypendialnych na Wydziale Nauk Społecznych – Anna Datko (WNS) 

oraz Maciej Szlinder (IF) zreferowali przebieg spotkań w sprawie kryteriów 

stypendialnych, które odbyły się z Rektorem Krasowskim (16.01.2013 r.) oraz z 

Prodziekanem Cichockim (23.01.2013 r.) i kierownikami wszystkich studiów 

doktoranckich działających w ramach WNS, których celem było wypracowanie 

kompromisu w sprawie odmiennych kryteriów stypendialnych (w szczególności w 

odniesieniu do stypendiów dla najlepszych doktorantów, gdzie na jednej liście 

rankingowej umieszczane są wyniki doktorantów z trzech różnych studiów). Kompromis 

został osiągnięty, trwają prace nad wspólnymi kryteriami. 

2. Wybory na WNS – w związku z powołaniem Studium Doktoranckiego Instytutu 

Socjologii konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do URD i Sejmiku 

w Instytucie Socjologii oraz Instytucie Kulturoznawstwa (obecnie tylko doktoranci z IK 

reprezentują Wydziałowe Studium Doktoranckie WNS). 

a) uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej (obecnie w skład komisji 

wchodzą Joanna M. Chrzanowska oraz Łukasz Scheffs) 

b) trzecim członkiem komisji został Wojciech Wyszyński – 13 głosów TAK 

(komisja skrutacyjna: Artur Pohl, przewodniczący KR) 

3. Ankietyzacja – badania ewaluacyjne studiów doktoranckich: 
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a) scedowanie uprawnień w przygotowaniu i przeprowadzeniu ankiet ewaluacyjnych 

z URD na poszczególne rady studiów 

b) przygotowanie w ramach URD ogólnego wzoru, który rady będą mogły dowolnie 

zmieniać 

c) uchwała URD w ww. kwestiach: 13 głosów TAK 

d) kierownicy studiów powinni decydować o formie 

e) ocena pracowników/ocena wkładu pracy/ocena ECTS 

4. Dyskusja o podziale obowiązków w ramach URD oraz propozycji stworzenia 

informatora dla doktorantów – tematy te będą kontynuowane na kolejnych posiedzeniach. 

 

Protokół sporządziła Anna Datko. 

 

 

 


