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Poznań, 03 lutego 2021 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2020/2021 

z III posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie zdalne za pośrednictwem platformy Microsoft Teams 

03 lutego 2021 r. 

Dnia 3 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się III posiedzenie 

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

spotkaniu udział wzięli: mgr Ewelina Ebertowska, przewodnicząca Prezydium Sejmiku 

Doktorantów, mgr Marlena Kaźmierska, wiceprzewodnicząca Prezydium Sejmiku 

Doktorantów, a także członkowie Prezydium – mgr Adam Młynarczyk i mgr Olga Dec. W 

posiedzeniu jako goście uczestniczyli ponadto: mgr Mateusz Nowicki, marszałek Sejmiku 

Doktorantów, mgr Artur Trzebny, wicemarszałek Sejmiku Doktorantów oraz mgr Joanna 

Radzioch, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Nieobecna była mgr Malwina Malinowska, 

sekretarz Prezydium Sejmiku Doktorantów. 

Po stwierdzeniu kworum, przewodnicząca mgr Ewelina Ebertowska oficjalnie otworzyła 

posiedzenie. 

1. Wyznaczenie protokolanta 

Z racji nieobecności mgr Malwiny Malinowskiej, sekretarz Prezydium Sejmiku Doktorantów, 

mgr Ewelina Ebertowska na protokolantkę wyznaczyła mgr Olgę Dec. 

2. Głosowanie nad preliminarzem 

Mgr Ewelina Ebertowska przedstawiła preliminarz wydatków Samorządu Doktorantów na rok 

2021, omówiła poszczególne jego punkty oraz wyjaśniła zmiany w stosunku do poprzedniego 

roku. Następnie zarządzone zostało głosowanie jawne nad przyjęciem preliminarza. 

Preliminarz został przyjęty liczbą 4 głosów na „tak”. 
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3. Podsumowanie szkolenia „Indywidualne plany badawcze – jak sobie z nimi 

poradzić?” 

Mgr Joanna Radzioch przedstawiła przebieg szkolenia „Indywidualne plany badawcze – jak 

sobie z nimi poradzić?”, przeprowadzonego 27 stycznia 2021 r. przez mgr Aleksego Borówkę, 

przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2019/2020. Sposób 

przeprowadzenia szkolenia oraz jego treść zostały ocenione przez mgr Joannę Radzioch 

pozytywnie. 

4. Rada Konsultacyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

Mgr Ewelina Ebertowska oraz mgr Joanna Radzioch opisały przebieg spotkania Rady 

Konsultacyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbyło się 21 stycznia br. W 

spotkaniu udział wzięli przedstawiciele porozumień branżowych i lokalnych doktorantów oraz 

samorządów doktoranckich. Powołanie Rady Konsultacyjnej zostało pozytywnie ocenione, 

ponadto wyrażona została nadzieja na rozwój jej działalności w przyszłości. 

5. Spotkanie noworoczne 

Mgr Marlena Kaźmierska przedstawiła plany związane z corocznym spotkaniem noworocznym 

Samorządu oraz omówiła kwestie związane z organizacją wydarzenia. Ze względu na sytuację 

epidemiczną ustalono, że spotkanie w roku 2021 odbędzie się w formie zdalnej za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Osobami do pomocy przy organizacji wydarzenia 

zostali mgr Adam Młynarczyk oraz mgr Joanna Radzioch. 

6. Regulamin szkoły doktorskiej 

Mgr Ewelina Ebertowska przedstawiła kwestię powstawania nowego regulaminu Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawiła plan związany z 

tworzeniem regulaminu, omówiła kwestie propozycji zmian oraz wskazała obszary działania. 

7. Spotkanie z dyrektorami szkół doktorskich i Prorektorem ds. doktorantów, prof. 

dr. hab. Przemysławem Wojtaszkiem 

Mgr Ewelina Ebertowska omówiła plany na spotkanie z dyrektorami szkół doktorskich, 

działających w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także z 

Prorektorem ds. doktorantów, prof. dr. hab. Przemysławem Wojtaszkiem. Szczególną uwagę 

zwróciła na omówienie problemów doktorantów, które należałoby poruszyć i przekazać 

dyrektorom do rozważenia – zawarły się w tym przede wszystkim kwestie związane obronami 

prac doktorskich oraz powstającymi radami naukowymi szkół doktorskich. 

8. Wolne wnioski 

Brak wolnych wniosków. 

9. Zakończenie posiedzenia 
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Przewodnicząca mgr Ewelina Ebertowska oficjalnie zakończyła posiedzenie Prezydium 

Sejmiku Doktorantów. 

 

Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Olga Dec 

Członkini Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 

Protokół sprawdziła i zatwierdziła: 

/--/ 

mgr Ewelina Ebertowska 

Przewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 


