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Protokół 

posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów 

z dnia 14 maja 2013 r. 

Miejsce obrad – Collegium Chemicum w Poznaniu, s. 244. 

Początek obrad godzina 18.00 

 

 

W powiedzeniu udział wzięło pięciu członków URD, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

oraz Przewodniczący Sejmiku. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca URD Anna Mrozowska i omówiła aktualnie 

prowadzone działania na rzecz środowiska doktorantów w Uniwersytecie. Poinformowała 

również, iż jest zgoda Kolegium Rektorskiego na przyznanie Samorządowi Doktorantów 

stałego budżetu. Dokładna kwota ustalona zostanie w najbliższym czasie, po negocjacjach, 

które na rzecz Samorządu przeprowadzi Prorektor Krzysztof Krasowski. 

 

Patrycja Miśko omówiła przygotowania do corocznego spotkania integracyjnego 

doktorantów, które odbędzie się 23 maja w klubie „Akumulatory”. Skompletowała brakujące 

dokumenty, wskazała bieżące potrzeby i zaproponowała podział zadań. 

 

Z racji braku kworum podczas spotkania Anna Mrozowska przeprowadziła 

głosowanie nad uchwałami, pod warunkiem ich późniejszej konwalidacji. Dobrem 

nadrzędnym dla URD jest wspieranie działań Rad Doktorantów Studiów i przez 

niestawiennictwo części członków nie URD nie może blokować ich działań. Podjęto uchwały 

w przedmiocie: zmiany kryteriów przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów na 

Wydziale Chemii i Wydziale Studiów Edukacyjnych oraz kryteriów przyznawania zwiększenia 
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stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na cele projakościowe na Wydziale 

Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

Marcin Dokowicz omówił kwestię ankiet, które należy opracować do końca roku 

akademickiego (dot. efektów kształcenia, hospitacji zajęć i seminariów). Należy zmotywować 

także Wydziały/Instytuty do przyspieszenia działań w zakresie wprowadzenia ankietyzacji na 

III stopniu studiów. 

 

Omówione zostały również obawy dotyczące zmiany w systemie działania SJO. Anna 

Mrozowska zrelacjonowała rozmowę z Rektorem Krasowskim w tej materii, który obiecał, że 

warunki dla doktorantów się nie zmienią, z zastrzeżeniem, że będą samodzielne grupy dla 

uczestników III stopnia, a nie jak do tej pory łączone z pracownikami administracyjnymi i 

studentami. W najbliższym czasie Przewodnicząca przekaże oficjalne pismo w tej sprawie 

oraz dopyta o udział doktorantów w projektowanie zmian strategii Uniwersytetu. 

 

     

 

      Protokół sporządziła Anna Mrozowska 

 


