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SDPP2018/W/0007              Poznań, dnia 22 luty 2018 r. 

 

Protokół ze spotkania Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej 

 

W dniu 22 lutego 2018r. w sali konferencyjnej PUT Space w Domu Studenckim nr.1 

odbyło się zebranie Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej (SD PP). 

Pierwszym punktem spotkania były zmiany w Regulaminie Samorządu 

Doktorantów. Zebrani zapoznali się ze wstępną wersją nowego Regulaminu stworzoną przez 

powołany zespół roboczy. Wstępne uwagi zostały zanotowane (poruszona została m.in. kwestia 

braku chętnych na wydziałach i koniecznością uwzględniania takiej sytuacji w regulaminie lub 

w inny sposób zachęcenia doktorantów do działań samorządowych). Zgromadzeni zostali 

poproszeni o dostarczenie pozostałych uwag drogą mailową. 

Drugi punkt zebrania dotyczył grupy roboczej dot. ujednolicenia rozmów 

kwalifikacyjnych na III stopień studiów– zgromadzeni zostali poinformowani o składzie grupy 

i zachęceni do wsparcia jej działań. 

W kolejnym punkcie zgromadzeni zostali poinformowani o szkoleniach które mają 

zostać przeprowadzone dla doktorantów w ramach Poznańskiego Porozumienia Doktorantów. 

Zgromadzeni poznali tematykę szkoleń oraz orientacyjny termin ich odbycia. 

Czwarty punkt dotyczył profilu Samorządu Doktorantów w mediach 

społecznościowych -  została przekazana informacja o utworzeniu nowego profilu oraz 

omówienie problemów technicznych i planowanego wykorzystania w przyszłości. 

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z I Otwartego Posiedzenia Zarządu 

XIII Kadencji KRD w Białymstoku. Przedstawienie założeń nowego zarządu KRD, 

planowanych działań. Dodatkowo Przewodnicząca Samorządu zwróciła się do zebranych osób 

o wyrażenie opinii dot. projektu ustawy, która ma zostać przekazana do dalszych konsultacji 

przedstawicielowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Ostatni punkt dotyczył Koła Naukowego Doktorantów – postępów związanych z 

tworzeniem koła oraz problemów związanych z finansowaniem takiej działalności. 

W ramach wolnych głosów i wniosków została zwrócona uwaga dot. nowej Ustawy 

o ochronie danych osobowych (RODO) i o ewentualnej konieczności przeanalizowania 

problemu z jej wdrożeniem także w Samorządzie. 
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Na spotkaniu było obecnych 13 osób z dwudziestu siedmiu przedstawicieli 

doktorantów 

 

 

Protokolant 

Adam Grzelka 

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów PP 

 

 

Zatwierdziła 

Iwona Michałowska 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów PP 


