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1.   Otwarcie obrad 

Posiedzenie otworzył mgr Piotr Krzyżański, Marszałek Sejmiku.   

2.   Wystąpienie zaproszonego gościa 

Marszałek oddał głos przewodniczącemu Rady Jakości Kształcenia Prof. UAM dr hab. 

Rafałowi Mólowi. Prof. Rafał Mól poruszył kwestie wyników ankiety ogólnouniwersyteckiej 

w sprawie jakości kształcenia. Przedstawił pozytywne oraz negatywne strony kształcenia na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz podjął dyskusję z obecnymi 

członkami Sejmiku Doktorantów ws. możliwości poprawy jakości kształcenia. 

3.     Komunikaty 

Po wystąpieniu zaproszonego gościa głos zabrał Przewodniczący Prezydium:  

- Mgr Mikołaj Krużyński poruszył kwestie związane z decentralizacją środków na kursy 

języka obcego, które trafiły tym samym na poszczególne wydziały. 

- Przewodniczący Prezydium poruszył, także kwestie związane z Regulaminem Samorządu 

Doktorantów UAM, który został przekazany do Radców Prawnych UAM w celu weryfikacji. 

- Przewodniczący przedstawił pojawienie się nowego stypendium dla doktorantów 

(stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla 

nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów z własnego funduszu w roku 2017). 

Mikołaj Krużyński poprosił członków Sejmiku Doktorantów o wsparcie i pomoc w tworzeniu 

kryteriów oraz listy rankingowej dla wspomnianego stypendium. Po długiej dyskusji i braku 
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chęci większości delegatów jako jedyni zadeklarowali pomoc w tym przedsięwzięciu  

mgr Krystian Florkowski i mgr Agnieszka Bojarczuk. 

- Przewodniczący poruszył kwestie nieobecności na zwoływanych sejmikach i zapowiedziane 

zostało nie wręczanie zaświadczeń delegatom, którzy nie spełniają kryteriów zapisanych w 

dotychczasowym regulaminie Samorządu Doktorantów. 

3.   Dyskusja 

 Podczas dyskusji omawiane były następujące sprawy związane z: 

 - Wyjazdowym szkoleniem dla doktorantów będących aktywnymi delegatami oraz 

członkami Samorządu Doktorantów, które ma się odbyć w październiku 2017 roku. 

-  Coroczną imprezą integracyjną dla doktorantów wszystkich wydziałów, która ma się odbyć 

w połowie października 2017 roku. Pracę nad przygotowaniem wydarzenia zaangażował się 

mgr Mikołaj Krużyński oraz mgr Łukasz Nizio. 

4.  Wolne głosy i wnioski 

Nie było żadnych wolnych głosów. 

5.  Zamknięcie obrad 

  Mgr Piotr Krzyżański zakończył obrady.  
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