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Poznań, dnia 19 listopada 2008

Protokół z zebrania ogólnego Doktorantów Wydziału Fizyki UAM
dnia 19 listopada 2008 roku

Dnia 19 listopada 2008 roku o godzinie 12:00 studenci Studiów Doktoranckich Wydziału Fizyki
UAM zebrali się w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ulicy Umultowskiej 85 w Poznaniu w celu
przeprowadzenia wyborów do organów Samorządu Studenckiego:
•
•
•

Rada Doktorantów – 3 osoby
Komisja Ekonomiczna – 3 osoby
Przedstawiciele do Sejmiku – 4 osoby

Zebranie wyborcze prowadził przewodniczący Rady Doktorantów Wydziału Fizyki UAM – mgr
Marek Naskrent. Zebrani studenci podpisali listę obecności według spisu Dziekanatu Wydziału Fizyki
UAM z dnia 21 października 2008 roku. Na liście widnieje 59 osób z lat 1‐5 z czego na zebranie
przyszło 14 osób.
Następnie przystąpiono do dalszego etapu spotkania. Spośród zgromadzonych studentów
wybrano Komisję Rekrutacyjną, która liczyła głosy – mgr Macieja Jadżyna oraz mgr Michała Berenta.
Po akceptacji Komisji Rekrutacyjnej rozpoczęto przyjmowanie kandydatur do poszczególnych
organów Samorządu Studenckiego.
Swoje kandydatury zaproponowali lub zostały zgłoszone następujące osoby, które wyraziły
zgodę na kandydowanie:
Rada Doktorantów
mgr Marek Naskrent (marekn@amu.edu.pl) – przedstawiciel do URD
mgr Marcin Jarek (marcin.j@amu.edu.pl) – przedstawiciel do Rady Wydziału
Komisja Ekonomiczna
mgr Maciej Jadżyn (jadzyn@wp.pl)
mgr Wojciech Jaworski (wojaw@hoth.amu.edu.pl)
mgr Krzysztof Lewandowski (k.lew@onet.eu)
Przedstawiciele do Sejmiku
mgr Maciej Misiorny (misiorny@amu.edu.pl)
mgr Maria Pajzderska (mpajzder@skrzynka.pl)
mgr Wojciech Giera (w_giera@op.pl)
mgr Marek Waligórski (marekw@amu.edu.pl)

Z powodu braku chętnych kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Fizyki UAM
oraz braku większej liczby kandydatów niż miejsc postanowiono wybrać zgłoszonych kandydatów
poprzez aklamację.
Nowa Rada Samorządu zdecydowała, że przedstawicielem w Uczelnianej Radzie Doktorantów
został na kolejny rok mgr Marek Naskrent, natomiast przedstawicielem do Rady Wydziału Fizyki
został mgr Marcin Jarek.
W kolejnej części zebrania ogólnego mgr Marek Naskrent przedstawił i omówił bieżące sprawy
doktorantów.
Decyzją Prorektora prof. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego stypendium za wyniki w nauce na V
roku zostało zlikwidowane. Studia doktoranckie według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym trwają
4 lata i tylko przez ten okres jest się studentem studiów doktoranckich z prawami i obowiązkami
wynikającymi z tej ustawy ‐ wynika z tego także brak obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych
przez doktorantów na przedłużeniu warunkowym na V roku.
Uczelniana Rada Doktorantów (URD) na prośbę Prorektora ma za zadanie sprawdzić, czy
doktoranci nie są zmuszani do prowadzenia zajęć dydaktycznych ponad limity godzin: 60 godzin na I i
IV roku oraz 90 godzin na III i IV roku studiów doktoranckich. Wszelkie odstępstwa od tych limitów
powinny być natychmiast zgłaszane do URD poprzez swojego wydziałowego przedstawiciela.
Doktoranci nie wykorzystali funduszu na świadczenia socjalne w roku akademickim 2007/2008.
W związku z tym zostało 360.000 zł, które będą przeznaczone na zapomogi w obecnym roku
akademickim.
Omówiono obecne kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce na Wydziale Fizyki
UAM. Dyskusja toczyła się także na temat grantów promotorskich.
Mgr Marek Naskrent poinformował zebranych, że w środę, 20 listopada 2008 roku będzie
odbędzie się spotkanie URD z Prorektorem ds. studiów doktoranckich.

Przewodniczący Rady Doktorantów
/‐/
mgr Marek Naskrent
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