
 

 

UCZELNIANY SAMORZĄD DOKTORANTÓW 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

ul. Kórnicka 5, Dom Studencki 3, p. 18, 60-965 Poznań 

e-mail: samorzad@doctorate.put.poznan.pl 

tel. +48 61 665 2698    fax +48 61 665 2699 

 

 

@: iwona.r.michalowska@doctorate.put.poznan.pl 

tel.: 606 998 825 
Strona 1 z 1 

 

SDPP2018/W/0015          Poznań, dnia 20 maja 2018 r. 

 

 

Protokół ze spotkania Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej 

 

 

W dniu 17 maja 2018r. w sali 007B Budynku Dydaktycznego Wydziału Technologii 

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

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie dotychczas zorganizowanych 

rzeczy na najbliższe otwarte posiedzenie XIII kadencji Zarządu KRD. Przybyli goście 

zakwaterowani zostaną w Domu Studenckim nr 5 i 6 Politechniki Poznańskiej. Obrady KRD, 

PDNHiS oraz PDUT odbędą się w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ulicy 

Rokietnickiej w Poznaniu. Posiłki oraz przerwy kawowe w trakcie posiedzenia zapewni 

Catering VIP, natomiast śniadania odbywać się będę w restauracji ProPorcja w Domu 

Studenckim nr 1 Politechniki Poznańskiej przy ul. Jana Pawła II 28. Sobotnia integracja 

doktorantów została zaplanowana w Klubie Akademickim TROPS (lokal będzie całkowicie do 

naszej dyspozycji, podczas zamkniętego wydarzenia). Dla uczestników samego zjazdu KRD 

przewidziana jest dodatkowa atrakcja w formie wycieczki do Kampanii Piwowarskiej. 

Kolejne punkty zebrania (Dot. głosowania nad nowym regulaminem uczelnianego 

samorządu doktorantów oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Interdyscyplinarnego Koła naukowego Doktorantów) ze względu na brak kworum, zostały 

odłożone do kolejnego spotkania.. Dodatkowa przewodnicząca przedstawiła zebranym 

uczestnikom spotkania uwagi i wątpliwości pani prof. Aliny Dudkowiak jako kierownika 

zespołu senackiej komisji ds. Regulaminów i Uchwał, które dotyczyły zmian w nazewnictwie 

a także formie głosowania. Ze względu na brak kworum, możliwe jest jeszcze wprowadzenie 

zmian, dlatego przewodnicząca prosiła o ponowne rozpatrzenie regulaminu i naniesienie uwag. 

Ostatnim punktem, który był zaplanowany na spotkanie dot. zespołu dobrych 

praktyk w szkołach doktorskich czyli projekt KRD, niestety ze względu na brak informacji 

uzgodnionych w KRD punkt ten został przeniesiony na następne spotkanie. 

Na spotkaniu było obecnych 8 osób z dwudziestu siedmiu przedstawicieli 

doktorantów. 
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