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PROTOKÓŁ NR 3/2021/2022 

Z III posiedzenia Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie zdalne za pośrednictwem platformy Microsoft Teams 

22 marca 2022 r. 

 

 

Dnia 22 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy streamingowej Microsoft Teams, odbyło 

się III posiedzenie Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu wzięły udział następujące osoby: mgr Malwina 

Malinowska, przewodnicząca Samorządu Doktorantów, mgr Kamil Frąckowiak 

wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów, mgr Joanna Patalas, wiceprzewodnicząca 

Samorządu Doktoratów, członkowie Zarządu: mgr Adam Młynarczyk i mgr Filip Wałdoch, a 

także Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – mgr Marlena Kaźmierska oraz członkini Komisji 

Rewizyjnej mgr Ewelina Ebertowska. 

 

Na posiedzeniu omawiane były poniższe punkty: 

1. Otwarcie obrad 

Po stwierdzeniu kworum, Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska oficjalnie 

rozpoczęła posiedzenie. 

2. Spotkanie wiosenne 2022 – kwestie organizacyjne 

Pierwszym punktem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych Spotkania 

Noworocznego 2022 przemianowanego na Spotkanie Wiosenne 2022. Z uwagi na 

obecną sytuację pandemiczną spotkanie zostało przełożone z 28 stycznia 2022 r. na 1 

kwietnia 2022 r. Na spotkaniu Przewodnicząca podsumowała obecny postęp organizacji 

wydarzenia. Jako wyraz naszej solidarności z Ukrainą w tym trudnym czasie wojny, 

Zarząd jednogłośnie zadecydował, że zagrany zostanie hymn Ukrainy, a każdy z 

uczestników zostanie obdarowany kotylionem z flagą Ukrainy.  

3. Dni doktoranta UAM 2022 – podsumowanie 

Po stwierdzeniu udanych obrad nad tym punktem, podczas spotkania Uczelnianej 

Rady Doktorantów, punkt nie wymagał dalszego rozwinięcia.  



[Wpisz tutaj] 
 

 
Ul. Grunwaldzka 6, Collegium Heliodori Święcicki, 60-780 Poznań 

 

 
Zarząd Uczelnianej Rady Doktorantów 

www.phd.amu.edu.pl 

 

4. Nowa strona internetowa Samorządu Doktorantów UAM 

Zarząd wyznaczył datę spotkania dot. organizacji strony na 31.03 w trybie 

stacjonarnym na Wydziale Geografii UAM o godzinie 17:30. 

5. Nowy roll-up samorządu 

Przewodnicząca oznajmiła, że otrzymaliśmy już do rąk własnych nowy roll-up z 

zamienionym miejscem logotypu samorządu, oraz z aktualizowaną nazwą 

samorządu.  

6. Szkolenia dla doktorantów anglojęzycznych z możliwości finansowania badań - 

podsumowanie  

 

Na spotkaniu podsumowaliśmy dwudniowe wydarzenie (21 oraz 22 marca 2022) 

zorganizowane z myślą o doktorantach zza granicy. Frekwencja zdecydowanie 

dopisała, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia. Z wydarzenia skorzystali również 

polscy doktoranci.  

 

7. Dzień kandydatki i kandydata do szkół doktorskich UAM - kwestie 

organizacyjne 

 

Po stwierdzeniu udanych obrad nad tym punktem, podczas spotkania Uczelnianej 

Rady Doktorantów, punkt nie wymagał dalszego rozwinięcia.  

 

8. Dyżur dla zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich 

 

Po stwierdzeniu udanych obrad nad tym punktem, podczas spotkania Uczelnianej 

Rady Doktorantów, punkt nie wymagał dalszego rozwinięcia.  

 

 

9. Regulamin pomocy materialnej 

 

Mgr Kamil Frąckowiak oraz mgr Marlena Kaźmierska – osoby odpowiedzialne za 

zajęcie się tym problemem, zreferowali na jakim etapie są prace nad nowym 

regulaminem. Zmieniony regulamin został przedstawiony p. dr Agnieszce Rucie z 

Biura Szkoły Doktorskiej i w uzgodnionej wersji przesłany do opinii radców 

prawnych. Główne zmiany tyczyły się powoływania podkomisji, wprowadzenia 

możliwości jednokrotnego ubiegania się o stypendium w przypadku przedłużenia 

studiów, braku obowiązku wykazania prowadzenia praktyk zawodowych dla osób, 

które z tego obowiązku były zwolnione. 

 

10. Bal Doktoranta UAM – kwestie organizacyjne 
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Po stwierdzeniu 

udanych obrad nad tym punktem, podczas spotkania Uczelnianej Rady Doktorantów, 

punkt nie wymagał dużego rozwinięcia. Zarząd podjął jedynie rozmowy nad 

koniecznością rozeznania się już w kontekście: sali (oddelegowano mgra Kamila  

Frąckowiaka) i dekoracji (oddelegowano mgr Malwinę Malinowską),  

 

muzyków (oddelegowano mgr Joannę Patalas), cateringu (oddelegowano mgr 

Ewelinę Ebertowską). Wstępna data wydarzenia to 11 czerwca 2022. Wydarzenie ma 

być biletowane, a cena zostanie ustalona na podstawie formularza rozesłanego 

doktorantom w najbliższym czasie. Dochód z biletów zostanie przeznaczony na cel 

charytatywny.  

 

11. Wolne wnioski 

 

Konieczność wszczęcia organizacji wyjazdu szkoleniowego dla członków 

Samorządu do Gułtów. Wydarzenie to będzie odbywać się w porozumieniu  z 

Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach współpracy 

międzyuczelnianej.  

 

12. Zamknięcie obrad 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UAM mgr Malwina Malinowska zamknęła 

obrady III posiedzenie Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów o godzinie 22:47. 

 

Protokół sporządziła: 

 

/--/ 

Mgr Joanna Patalas 

Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów UAM 

 

Protokół sprawdziła i zatwierdziła: 

 

/--/ 

mgr Malwina Malinowska  

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UAM 


