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Protokół ze spotkania Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej 

 

 

W dniu 25 kwietnia 2018r. w sali 015 Zintegrowanego Centrum Obsługi odbyło się 

zebranie Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej (SD PP).  

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie spotkania zespołu ds. studiów 

doktoranckich, na którym obecni są wszyscy kierownicy studiów doktoranckich. Omówione 

zostały następujące tematy: zmiany w regulaminie Samorządu Doktorantów, kwestie 

ujednolicenia studiów doktoranckich oraz idea utworzenia koła naukowego doktorantów. 

Zmiany w regulaminie zostały zaakceptowane przez kierowników podobnie jak idea 

utworzenia koła naukowego. Kwestia ujednolicenia rekrutacji zdaniem kierowników SD 

powinna pozwalać na większą elastyczność komisji każdego z wydziałów - w szczególności 

rozmowa kwalifikacyjna – z uwagi na inną specyfikę pracy naukowej w dyscyplinach 

naukowych. 

Kolejne dwa punkty spotkania dot. sprawozdania z II Otwartego Posiedzenia 

Zarządu XIII Kadencji KRD oraz XXXIV Szkoleniowego Zjazdu Porozumienia Doktorantów 

Uczelni Technicznych. Wspólnym punktem obydwóch zjazdów okazała się prezentacja mgr 

Łukasza Kierznowskiego (Wiceprzewodniczącego KRD (dot. dobrych praktyk szkół 

doktorskich). 

W dalszej części spotkania doktoranci zostali poinformowani o organizacji   III 

Otwartego Posiedzenia Zarządu XIII Kadencji KRD oraz dwóch porozumień branżowych: 

XXXV Szkoleniowego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych oraz 

Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w Poznaniu. 

Przewodnicząca przekazała informacje związane z rezerwacją noclegu, miejsc na integrację a 

także sal na posiedzenie oraz zachęcała zebranych członków SD do aktywnego wsparcia 

organizacji wyżej wymienionego posiedzenia. 

W oparciu o informacje dot. relacji z II Otwartego Posiedzenia Zarządu XIII 

Kadencji KRD mgr inż. Iwona Michałowska przedstawiła w kolejnym punkcie obrad projekt 

KRD dot. badania zdrowia psychicznego doktorantów. Omówiona została podstawa projektu 

oraz idee a także warunki przystąpienia do badania. Doktoranci zostali poproszeni o 

wypełnienie ankiety badające ich zdrowie psychiczne. Wypełnienie ankiety jest oczywiście 

dobrowolne i służyć ma jedynie do oceny faktycznego stanu zdrowia doktorantów. 

W związku ze zbliżającym się terminem ostatecznego wejścia nowej ustawy o 

ochronie danych osobowych. Doktoranci zostali poproszeni o podpisanie dokumentu 

uprawniającego Samorząd do przechowywania ich danych osobowych zgodnie z 

rozporządzeniem RODO. 
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Ostatni punkt spotkania dotyczył zbliżających się trzecich warsztatów 

organizowanych przez Poznańskie Porozumienie Doktorantów związane z pierwszą pomocą. 

Zebrani na spotkaniu doktoranci zostali zachęceni do wzięcia w nim udziału. Szkolenie 

odbędzie się 16.05 br. o godz. 18.00 w domu studenckim nr 1, 2 piętro, sala konferencyjna. 

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 


