
 

 

 

Poznań, dnia 08 marca 2018 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 5/2017/2018 

z V posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

8 marca 2018 r. 

 

 

Dnia 8 marca 2018r. w Collegium Chemicum odbyło się V posiedzenie Prezydium 

Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu 

wzięło udział pięciu członków Prezydium: Krystian Florkowski – jako przewodniczący, 

Mikołaj Krużyński, Piotr Krzyżański, Marianna Plucińska i Greta Klejborowska, a 

także członek Komisji Rewizyjnej – Marta Karpińska, Marszałki Sejmiku Doktorantów 

– Anna Siuda, Wicemarszałkini Sejmiku Doktorantów – Kamila Grześkowiak oraz 

Syma Marta Al Azab-Malinowska – delegat do Sejmiku Doktorantów, członkini Rady 

ds. Jakości Kształcenia. 

 

1. Otwarcie obrad 

Krystian Florkowski dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Szkolenie dla doktorantów działających w strukturach samorządowych – 

Obrzycko 2018r. 

Drugie szkolenie dla doktorantów działających w strukturach samorządowych w roku 

akademickim 2017/18 odbędzie się 14-15 kwietnia 2018r. w Obrzycku. Krystian 

Florkowski i Marianna Plucińska potwierdzili rezerwację miejsc noclegowych oraz 

autokaru. Odbyła się dyskusja dotycząca programu zbliżającego się szkolenia. 

Zaplanowano m.in. przedstawienie zmian wynikających z Ustawy 2.0, panel 

dyskusyjny z udziałem profesjonalnego moderatora, wykład z bezpieczeństwa i 

organizacji imprez masowych. Pomysły dotyczące programu szkolenia zostaną 

również zebrane podczas najbliższego posiedzenia Sejmiku Doktorantów. Wstępnie 

zaplanowano udział 2 delegatów z każdego z wydziałów. 



 

3. Ankietyzacja doktorantów – przygotowanie do wprowadzenia zmian 

wynikających z Ustawy 2.0. 

Prezydium Sejmiku Doktorantów we współpracy z Radą ds. Jakości Kształcenia oraz 

prof. Podemskim na prośbę Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. 

Naskręckiego opracowuje projekt ankiety dla doktorantów ze wszystkich wydziałów. 

Piotr Krzyżański wraz z Anną Siudą opracowali wstępną wersję ankiety, która została 

skonsultowana z prof. Podemskim. Ankieta zostanie przedstawiona i poddana pod 

dyskusję na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Doktorantów. Po wstępnych 

konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium oraz delegatami do Sejmiku i 

naniesieniu proponowanych zmian, ankieta zostanie przekazana prof. Podemskiemu 

oraz członkom Rady ds. Jakości Kształcenia. W posiedzeniu Prezydium wzięła 

również udział Syma Marta Al Azab-Malinowska, która jest członkinią Rady ds. 

Jakości Kształcenia. 

4. Nagroda samorządowa 

Regulamin nagrody samorządowej został wstępnie zatwierdzony na Kolegium 

Rektorskim. Zostanie on przedstawiony prawnikom UAM, a następnie po naniesieniu 

ich poprawek, poddany pod głosowanie. 

5. Spotkanie Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. 

Naskręckiego z Kierownikami Studiów Doktoranckich z dnia 7 marca 2018r. 

Dnia 7 marca 2018r. odbyło się spotkanie Prorektora ds. nauki i współpracy 

międzynarodowej prof. Naskręckiego z Kierownikami Studiów Doktoranckich, w 

którym wzięli udział również przedstawiciele Prezydium Krystian Florkowski i Mikołaj 

Krużyński. Na spotkaniu zostały omówione m.in. przepisy rekrutacyjne, program 

POWER oraz obrona rozprawy doktorskiej w formie ciągu publikacji. 

6. Wolne wnioski  

Mikołaj Krużyński poruszył temat zmian w wykładach ogólnouniwersyteckich, a 

Kamila Grześkowiak zapytała o możliwości wsparcia dla doktorantek w ciąży. 

7. Zakończenie obrad 

Przewodniczący zakończył obrady Prezydium. 

Protokół sporządziła:  

Greta Klejborowska 

Sekretarz  Prezydium 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium 


