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Protokół ze spotkania Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej 
 

 
W dniu 22 marca 2018r. w sali Rady Wydziału Technologii Chemicznej odbyło się             

zebranie Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej (SD PP).  
Pierwszym punktem spotkania były zmiany w Regulaminie Samorządu        

Doktorantów. Zebrani zapoznali się z kolejną wersją nowego Regulaminu stworzoną przez           
powołany zespół roboczy. Uwagi dotyczyły głównie formatowania/drobnych błędów        
edycyjnych i interpunkcyjnych. 

Drugi punkt dotyczył spotkania grupy roboczej ds. ujednolicenia rekrutacji –          
została przedstawiona proponowana dwuetapowa ujednolicona procedura rekrutacji. Uwagi        
dotyczyły wątpliwości odnośnie kompetencji komisji w kwestii oceniania umiejętności         
językowych kandydata (sugestia uwzględnienia certyfikatów językowych i przeprowadzenia        
części ustnej w całości po polsku) oraz błędów językowych w karcie oceny kandydata. 

W kolejnym punkcie zgromadzeni zostali poinformowani o szkoleniach które         
zostały i będą przeprowadzone dla doktorantów w ramach Poznańskiego Porozumienia          
Doktorantów oraz poproszeni o zgłaszanie tematów jeśli uważają że takowe byłyby           
interesujące i mogłyby być pomocne w pracy doktoranta. 

Czwarty punkt dotyczył profilu Samorządu Doktorantów w mediach        
społecznościowych – informacja odnośnie funkcjonowania profilu oraz udostępniania        
informacji o różnego rodzaju wydarzeniach. 

Ostatni punkt dotyczył Koła Naukowego Doktorantów – została przekazana         
informacja o tworzeniu regulaminu i zasad funkcjonowania koła – prośba o wsparcie            
zainteresowanych osób oraz zbieraniu pomysłów które mogą być realizowane dzięki          
Naukowym Kole Doktorantów. 

W ramach wolnych głosów i wniosków pojawia się prośba o zmianę maksymalnej            
liczby punktów za wystąpienia konferencyjne we wniosku o Stypendium dla Najlepszych           
Doktorantów. Wniosek o Stypendium został zmieniony rok temu po wielu burzliwych           
dyskusjach – ponowna zmiana wydaje się nie być konieczna i raczej niemożliwa przed             
kolejnym rokiem akademickim.  
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Na spotkaniu było obecnych 9 osób z dwudziestu siedmiu przedstawicieli          

doktorantów 
 

Protokolant 
Adam Grzelka 

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów PP 
 
 

Zatwierdziła 
Iwona Michałowska 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów PP 
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