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Uczelniana Rada Doktorantów
Poznań, dnia 25 stycznia 2022 roku

PROTOKÓŁ NR 2/2021/2022
Z II posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Posiedzenie odbyło się na platformie Microsoft Teams

25 stycznia 2022 roku, godz. 19:00

1. Otwarcie obrad
Po stwierdzeniu kworum Wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Kamil
Frąckowiak oficjalnie rozpoczął posiedzenie.

2. Wyznaczenie protokolanta
Na protokolanta wybrano mgra Zbigniewa Bierzyńskiego.

3. Stypendium Rektora dla doktorantów – krótkie podsumowanie
Po krótkim wstępie mgra Kamila Frąckowiaka temat stypendiów Rektora dla doktorantów zreferował
mgr Filip Wałdoch.
Na każdym wydziale uczelni powołano komisje przyjmujące wnioski. Łącznie przyznano 109
stypendiów. Mgr Filip Wałdoch podkreślił, że praca w komisjach na każdym etapie rozpatrywania
wniosków przebiegała bez problemów. Na chwilę obecną nie stwierdzono żadnych odwołań od
decyzji komisji.

4. Spotkanie noworoczne
Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska przypomniała, że
planowane na 28 stycznia 2022 roku spotkanie noworoczne Uczelnianej Rady Doktorantów z
władzami rektorskimi, połączone z koncertem nie odbędzie się z powodu rosnącej liczby zakażeń
koronawirusem. Spotkanie zostało przesunięte na wiosnę.

5. Głosowanie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw doktorantów z zagranicy
Mgr Alice Goyal zgłosiła swoją kandydaturę na Pełnomocniczkę do spraw doktorantów z zagranicy.
Po krótkiej autoprezentacji kandydatki i stwierdzeniu braku pytań ze strony Uczelnianej Rady
Doktorantów, mgr Kamil Frąckowiak zarządził głosowanie, w którym oddano 11 głosów za
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powołaniem mgr Alice Goyal na Pełnomocniczkę do spraw doktorantów z zagranicy przy
jednoczesnym braku głosów przeciwko i głosów wstrzymujących się. Tym samym mgr Alice Goyal
została wybrana przez Uczelnianą Radę Doktorantów na Pełnomocniczkę do spraw doktorantów z
zagranicy.

6. Dni doktoranta – kwestie organizacyjne
Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska przypomniała o organizowanych przez Zarząd Uczelnianej
Rady Doktorantów „Dniach Doktoranta UAM”.
Wspólnie z Prorektorem do spraw projektów badawczych i doktorantów prof. dr hab. Przemysławem
Wojtaszkiem ustalono datę wydarzenia na dni 23-24 lutego 2022 roku, które odbędzie się zdalnie ze
względów bezpieczeństwa sanitarnego, ale również w celu umożliwienia wzięcia udziału w
spotkaniach z prelegentami większej liczbie uczestników.
Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska przekazała również wstępne ustalenia dotyczące tematów
wystąpień. Przewiduje się panel poświęcony pozyskiwaniu finansowania badań ze środków
zewnętrznych i wewnętrznych oraz umiejętnościom miękkim. Planowany jest ponadto panel
poświęcony innym niż uczelniana ścieżkom kariery po doktoracie. W tym celu organizatorzy
zamierzają zaprosić osoby, które uzyskały stopień doktora i pracują poza środowiskiem akademickim.
Oprócz gości z zewnątrz oraz profesorów uczelni organizatorzy zamierzają również wystosować
zaproszenia do Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgra Wojciecha
Kiełbasińskiego oraz Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgra Jarosława
Olszewskiego.
Na koniec tego punktu posiedzenia Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska zaproponowała podział
obowiązków związanych z przygotowaniem wydarzenia. Do zespołu organizacyjnego zgłosili się mgr
Piotr Maleszewski i mgr Kamil Frąckowiak (wysyłanie umów prelegentom), mgr Joanna Patalas
(wykonanie plakatu promującego „Dni Doktoranta UAM” oraz projekt podziękowań dla prelegentów),
mgr Martyna Górska (redagowanie postów dotyczących „Dni Doktoranta UAM” na facebookowym
fanpage’u Uczelnianej Rady Doktorantów), mgr Maria Tomys (pozyskanie zdjęć i biogramów
prelegentów oraz streszczeń wystąpień), mgr Filip Wałdoch (kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej),
mgr Adam Młynarczyk (sprawy techniczne).
7. Wsparcie finansowe Rad Doktorantów Szkół Dziedzinowych
Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska poinformowała, że Zarząd Uczelnianej Rady Doktorantów
dysponuje budżetem do dyspozycji Rad Doktorantów Szkół Dziedzinowych. Poprosiła również, by
delegaci Szkół przekazali tę informację poszczególnym Radom. Poinstruowała ponadto o sposobie
składania wniosków o wsparcie finansowe ze wspomnianego budżetu.

8. Wolne wnioski
Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska poinformowała o organizowanym przez Krajową
Reprezentację Doktorantów szkoleniu pt. „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”. Zachęciła
również członków Uczelnianej Rady Doktorantów do wzięcia udziału w wydarzeniu.
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9. Zamknięcie obrad
Wiceprzewodniczący mgr Kamil Frąckowiak zakończył posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów o
godzinie 20:00.
Protokół sporządził:
/--/
mgr Zbigniew Bierzyński

Protokół zatwierdziła Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:
/--/
mgr Malwina Malinowska
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