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PROTOKÓŁ 

Posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

16 kwietnia 2012 r., Wydział Historyczny  

 

W poniedziałek, dnia 16 kwietnia 2012 r. odbyło sie piąte 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. Omówiona została kwestia kryteriów przyznawania dotacji projakościowej dla doktorantów UAM – zostaną 

ostatecznie ustalone w maju 2012 r. 

 

2. URD zdecydowała o przesunięciu wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych dla doktorantów (ocena 

prowadzących i zajęć odbywających się w toku studiów doktoranckich) na rok akademicki 2012/2013. 

Procedury związane z przeprowadzaniem ewaluacji na studiach doktoranckich na UAM zostaną opracowane w 

kadencji 2011/2012. 

 

3. Syllabusy dla przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich – jeśli miałyby zostać wprowadzone 

musiałyby objąć wszystkie wydziały i studia doktoranckie (łącznie z ustalonymi dla całego UAM efektami 

kształcenia na trzecim stopniu, które będą obowiązywać). URD sprzeciwia się temu rozwiązaniu, 

problematyczne kwestie (uczestnictwo doktorantów w zajęciach z drugiego stopnia, propozycja tworzenia 

syllabusów dla przedmiotów obowiązkowych, etc.) zostaną omówione na spotkaniu z prof. M. Ziółek, 

pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i przewodniczącą RJK (termin: 25.04.2012 r.). 

 

4. Impreza Integracyjna Doktorantów UAM – 17.05.2012 r., The Dubliner Pub; omówienie kwestii zaproszeń 

dla Rektorów i Dziekanów, oferty gastronomicznej, rozliczenia faktur, dystrybucji kuponów.  

 

5. Regulamin Studiów Doktoranckich – uchwalany jest przez Senat UAM (w porozumieniu z organem 

uchwałodawczym doktorantów – Sejmikiem); nowy regulamin musi być uchwalony pięć miesięcy przed 

rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego (konieczność uchwalenia na kwietniowym posiedzeniu Senatu 

UAM). Nowy regulamin został przygotowany przez A. Mrozowską i P. Libertowskiego we współpracy z 

kolegium rektorskim i zaakceptowana przez Sejmik Doktorantów UAM. 

 

6. Debata nad zmianą Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM (przeniesienie na spotkanie robocze w 

oddzielnie ustalonym terminie). W związku z koniecznością uchwalenia nowego regulaminu na zebraniu 

Sejmiku 14.05.2012 r. (Wydział Historyczny, godz. 20
00

) obecni będą członkowie URD. 

 

 

Protokół sporządziła Anna Datko. 


