
          

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2018 ROKU 

 

Działalność Rady Samorządu Doktorantów na poziomie uczelnianym 

Wybrani przez Radę członkowie Samorządu reprezentują doktorantów Uniwersytetu 

Medycznego przed Władzami Uniwersytetu, Władzami poszczególnych Wydziałów oraz 

podczas zebrań organów i komisji Uniwersytetu. Członkowie Rady Samorządu Doktorantów 

biorą czynny udział w pracach: 

 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

 Senackich Komisji, 

 Kolegium Rektorskiego, 

 Kolegiów Dziekańskich wszystkich Wydziałów Uniwersytetu, 

 Rad Wydziałowych, 

 Rad Programowych, 

 Rady Bibliotecznej, 

 Uczelnianego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

 Wydziałowych Zespołów Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na 

wydziałach, 

 Zespołach ds. hospitacji, 

 Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, 

 Komisji Doktoranckiej, 

 Komisji Stypendialnej dla Doktorantów, 

 Wydziałowych Komisji Stypendialnych, 

 Uczelnianej Komisji Stypendialnej, 

 Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

 Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, 
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 Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, 

 Uczelnianej Komisji Wyborczej,  

 Wydziałowych Komisjach Wyborczych, 

 Kolegium Elektorów, 

 Komisji Statutowej. 

Członkostwo w wyżej wymienionych organach pozwoliło Radzie na zgłaszanie 

propozycji zmian oraz opiniowanie regulacji prawnych obowiązujących na Uniwersytecie.  

 Działalność Rady nie skupia się jedynie na kwestii regulacyjnej i reprezentowaniu 

środowiska doktorantów w różnych gremiach, ale przede wszystkim na podejmowaniu 

działań i inicjatyw na rzecz doktorantów. W minionym roku przeprowadzona została IV 

edycja warsztatów „Doktorat od podszewki- How to get a Ph.D.”, która odbyła się w dniach 

13-14 kwietnia. Tegoroczna dwudniowa edycja była podzielona na część wykładową, 

podczas której przybliżyliśmy tematykę z zakresu rekrutacji, pozyskiwania funduszy na 

badania, możliwości staży zagranicznych oraz funkcjonowania studiów doktoranckich. Drugi 

dzień poświęcony był na warsztaty podczas których uczestnicy mogli sprawdzić swoje 

umiejętności z języka angielskiego czy z obsługi programów statystycznych. Wydarzenie to z 

roku na rok cieszy się coraz to większym zainteresowaniem nie tylko wśród naszych 

studentów i doktorantów, ale także z innych uczelni poznańskich. Warto dodać, że w tym 

roku Rada Samorządu Doktorantów pozyskała zewnętrznych partnerów wydarzenia.  

W maju 2018  roku po raz pierwszy na naszym Uniwersytecie odbył się Dzień Jakości. 

Zaangażowanie doktorantów w promocję i udział w wydarzeniu był oczywisty. Jakość 

kształcenia jest bardzo ważnym zagadnieniem zwłaszcza w nauczaniu kierunków 

medycznych. Doktoranci mogli poszerzyć swoje kompetencje w przygotowanych dla nich 

warsztatach. 

Przed początkiem roku akademickiego odbyło się coroczne spotkanie dla doktorantów 

pierwszego roku współprowadzone przez Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr hab. 

Agnieszkę Seremak-Mrozikiewicz, Kierownika Sekcji ds. Studiów Doktoranckich panią mgr 

Annę Nowak, Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów mgra Szymona Tomczaka 

oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów mgr Annę Kuklińską. 

Spotkanie miało na celu zapoznanie nowych doktorantów z funkcjonowaniem studiów 

doktoranckich, planem i programem studiów, możliwościami aplikowania o stypendia, 

działalnością Samorządu Doktoranckiego oraz wybór Starosty Roku. Po spotkaniu Rada 



 

Samorządu Doktorantów zaprosiła do współpracy nowe osoby na zasadach wolontariatu. 

Ważnym punktem tego spotkania było przedstawienie przez mgr Annę Kuklińską zmian 

wynikających z wprowadzonej nowej ustawy o szkolnictwie wyższych. 

W nowym roku akademickim jako Rada złożyliśmy aplikację naszej Uczelni do 

Konkursu PRODOK 2018 na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, organizowanego 

przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Zajęliśmy 13. miejsce na 17 zgłoszonych uczelni, 

a równocześnie 4. w kategorii Uczelni Medycznych. Przygotowywanie wniosku wskazało już 

kierunki dalszego rozwoju studiów doktoranckich na naszym Uniwersytecie, a wyniki są dla 

nas motorem do zmian, które mamy nadzieję, pozwolą nam na uzyskanie takiego tytułu w 

przyszłości. 

W listopadzie 2018 roku w Centrum Kongresowo Dydaktycznym naszego Uniwersytetu 

odbyło się szkolenie ,,Ustawa 2.0? Spotkanie informacyjne dla doktorantów”. Nasz Samorząd 

był współorganizatorem i gospodarzem tego wydarzenia, na które przybyli studenci i 

doktoranci z różnych uczelni poznańskich. Członek RSD i Zastępca Przewodniczącego, mgr 

Anna Kuklińska, z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawiła zmiany 

wynikające z wprowadzonej ustawy 2.0.  

Drugim wydarzeniem, w które zaangażowała się Rada to promocja stypendiów 

stażowych we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu w Szkocji. Liczna grupa 

doktorantów wysłuchała oferty przedstawionej przez dr Marię Długołęcką-Graham, która jest 

koordynatorem Funduszu Pamięci Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w 

Edynburgu. Ponadto Rada aktywnie promuje możliwość rozwoju naukowego za granicą 

wśród naszych doktorantów.  

Początek grudnia to coroczne wydarzenie współorganizowane z Radą Uczelnianą 

Samorządu Studenckiego- Opłatek Uczelniany. Spotkanie to cieszy się wielkim uznaniem  na 

arenie naszej Uczelni, dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do jego 

organizacji. 

Poza wymienionymi wydarzeniami intensywnie pracowaliśmy nad prowadzeniem 

naszej strony internetowej www.doktoranci.ump.edu.pl, która jest dla nas jednym z kanałów 

łączności z doktorantami naszej Uczelni, ale także pozwala informować o naszych 

działaniach wszystkich odwiedzających tę witrynę. Staramy się, aby znajdowały się tam 

aktualne informacje, zmiany w regulaminach. a także ciekawe oferty skierowane do 

doktorantów. Ponadto drugim kanałem łączności internetowej z odbiorcami z różnych kręgów 

jest profil Facebook dostępny pod adresem facebook.com/samorzadoktorantowump, który 



 

stanowi nasz główny kanał do informowania w szybki i łatwy sposób nie tylko  

o działalności Rady i podejmowanych inicjatywach, ale także przekazywaniu ofert czy 

różnych ogłoszeń o organizowanych chociażby konferencjach czy warsztatach, które mogą 

zainteresować doktorantów. 

 

Zmiany wewnątrz struktury Rady Samorządu Doktorantów 

Miniony rok był bardzo obfity w różnego rodzaju aktywności doktoranckie, w tym 

samym czasie skład Rady zmieniał się. W ciągu roku sam skład Rady zmienił się - 4 osoby 

zakończyły studia lub złożyły rezygnację, przez co Rada zyskała zupełnie nowych Członków, 

a także w związku z rezygnacją mgr Anny Kuklińskiej z funkcji Przewodniczącej RSD od 18 

kwietnia pełni ją mgr farm. Szymon Tomczak. 

Skład Rady Samorządu Doktorantów na dzień 1 stycznia 2018 roku: 

 mgr Anna Kuklińska (WNoZ) – Przewodnicząca RSD 

 mgr Szymon Tomczak (WF) – Zastępca Przewodniczącej RSD 

 mgr Natalia Skowron (WNoZ) – Sekretarz RSD 

 lek. med. Magdalena Andrzejewska (WL II) - Członek RSD 

 mgr Agata Pietrzak (WNoZ) – Członek RSD, pełnomocnik ds. Dydaktyki 

 mgr Ewelina Olech (WLI) – Członek RSD 

 lek. med. Regina Pawlak (WL II) – Członek RSD 

 mgr Anna Juszczak (Wzgarda) (WF) – Członek RSD 

 

Skład Rady Samorządu Doktorantów na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

 mgr Szymon Tomczak (WF) - Przewodniczący RSD 

 mgr Anna Kuklińska (WNoZ) – Zastępca Przewodniczącego RSD  

 mgr Agnieszka Smerdka (WNoZ) -  Sekretarz RSD  

 mgr Ewelina Olech (WLI) – Członek RSD 

 lek. med. Regina Pawlak (WL II) – Członek RSD, pełnomocnik ds. Dydaktyki 

 mgr Łucja Zielińska (WNoZ) – Członek RSD, pełnomocnik ds. Promocji 

 mgr Dominik Langer (WF) – Członek RSD 

 mgr Anna Stachowiak (WF) – Członek RSD 

 



 

Wprowadzone w roku 2017 stanowiska pełnomocników pomagają usystematyzować 

pracę Rady, usprawniają procesu decyzyjny. 

 

Działalność Rady Samorządu Doktorantów na poziomie lokalnym 

Na szczeblu lokalnym Członkowie Rady w osobie mgr Anny Juszczak  oraz mgr Anny 

Kuklińskiej reprezentowały naszą Uczelnię na spotkaniach Poznańskiego Porozumienia 

Doktorantów (PPD). W ramach PPD odbyły się szkolenia dla doktorantów, a także wspólne 

wyjścia do teatrów.  

 

Działalność Rady Samorządu Doktorantów na poziomie krajowym 

Rok 2018 był rokiem rozwoju i zmian w Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych. W 

ciągu mijających 12 miesięcy odbyły się 3 zjazdy. Pierwszy odbył się w Warszawie w dniach 

3-4 marca, a nasz Uniwersytet reprezentowały mgr Anna Kuklińska, która była I 

Wiceprzewodniczącą DFUM oraz mgr Łucja Zielińska. Drugi zjazd odbył się w nowym roku 

akademickim w dniach 5-7 października w Katowicach. Delegację na ten zjazd stanowili mgr 

Łucja Zielińska-Tomczak oraz mgr Szymon Tomczak. Natomiast trzeci zjazd, który odbył się 

w Toruniu w dniu 28 października był zjazdem wyborczym podczas, którego członek RSD 

mgr Łucja Zielińska-Tomczak została wybrana Wiceprzewodniczącą Doktoranckiego Forum 

Uczelni Medycznych. Reprezentację RSD w Toruniu stanowiła także mgr Anna Kuklińska. 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest reprezentowany 

na poziomie krajowym także w Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) w osobie mgr 

Anny Kuklińskiej, która sprawowała funkcję Członka Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów w kadencji 2018. Mijający rok był bardzo pracowity, na 4 Otwartych 

Posiedzeniach Zarządu KRD dyskutowane były wyzwania i problemy polskich doktorantów, 

zmiany wynikające z wprowadzonej nowej ustawy. Warto dodać, że wiele z proponowanych 

zmian prodokotrankcich zostało uwzględnionych w projekcie ustawy. Pierwsze Otwarte 

Posiedzenie Zarządu KRD odbyło się w Białymstoku w dniach 16-18 lutego, kolejne w Opolu 

w dniach 6-8 kwietnia, a Radę Samorządu Doktorantów reprezentowały mgr Anna Kuklińska 

i mgr Anna Juszczak. Kolejne Posiedzenie było dla nas szczególne, ponieważ byliśmy jego 

gospodarzami. W dniach 8-10 czerwca 2018 roku mogliśmy zaprosić doktorantów z całej 

Polski do nowego Centrum Biologii Medycznej przy ulicy Rokietnickiej.  Była to dobra 

okazja do wymiany doświadczeń i podjęcia planów na drugą połowę roku. Zmiany 



 

wynikające z ustawy 2.0 wymusiły na doktorantach zmianę Statutu dlatego też 13 

października w Warszawie odbył się Zjazd delegatów w trybie nadzwyczajnym. Początek 

roku akademickiego rozpoczął się bardzo intensywnie i jeszcze tego samego miesiąca, tym 

razem już w Toruniu, dyskutowaliśmy nad sprawami środowiska młodych naukowców 

podczas IV Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD. Połączony on był ze Zjazdem Wyborczym 

Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. Ważną aktywnością z perspektywy samorządu 

są szkolenia organizowane równolegle podczas Zjazdów oraz jako samodzielne wydarzenia. 

W dniach 16-18 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Konferencja „Model 

Funkcjonowania Szkół Doktorskich”. Była ona głównie poświęcona wprowadzonej Ustawie 

2.0, zmianom jakie z niej wynikają oraz jak powinna wyglądać samorządność doktorantów w 

nowym systemie. Bardzo cieszy fakt, że jako Rada mieliśmy trzech przedstawicieli na tym 

ważnym szkoleniu w osobach mgr Anny Kuklińskiej, mgr Łucji Zielińskiej-Tomczak oraz 

lek. Piotra Przymuszały. 

 W dniach 7-9 grudnia 2018  roku w Warszawie odbył się, Zjazd Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów, który był zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Radę Samorządu 

Doktorantów reprezentowali mgr Szymon Tomczak, mgr Łucja Zielińska-Tomczak oraz mgr 

Anna Kuklińska.  Warto podkreślić, że mgr Anna Kuklińska sprawozdając się z funkcji 

członka Zarządu w kadencji 2018 uzyskała absolutorium z wyróżnieniem, natomiast mgr 

Łucja Zielińska-Tomczak została wybrana na członka Zarządu w kadencji 2019 roku.  

Ostatni Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbył się 28 grudnia w Warszawie i 

został zwołany z trybie nadzwyczajnym. Głównym celem powołania tego zjazdu było 

przegłosowanie ostatecznej wersji statutu KRD, dostosowując go do Ustawy 2.0. Radę 

Samorządu Doktorantów UMP reprezentowały mgr Łucja Zielińska-Tomczak oraz mgr Anna 

Kuklińska.   

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane przez  

mgra Szymona Tomczaka 

Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 


