Protokół z Zebrania Ogólnego Samorządu Doktorantów UŁ – 14.04.2016
1. Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ. 14.04.2016 zorganizowane na Wydziale
Prawa i Administracji UŁ w auli 2.45 zostaje przeniesione na drugi termin ze względu na
brak kworum (o godzinie 17:00 obecnych 30 doktorantów). Ustalenie terminu zebrania
dodatkowego na 14.04.2016 r. godz. 17:15 (Zgodnie z Regulaminem URSD).
2. Powitanie obecnych na zebraniu doktorantów przez przewodniczącego mgr Piotra
Kosmowskiego i przedstawienie planu zebrania.
3. Przeprowadzenie wyboru sekretarza Zebrania Ogólnego – jednogłośne zatwierdzenie mgr
Olgi Łabendowicz.
4. Przyjmowanie zgłoszeń do Komisji Wyborczej Doktorantów UŁ do przeprowadzenia
wyborów do URSD UŁ na kolejną kadencję – przedstawienie zasad regulaminu dot.
zgłaszania się do KWD UŁ. Odnotowano brak zgłoszeń.
5. Zgłoszenie kandydatur na Senatora UŁ:
◦
Anna Lichota (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
◦
Jędrzej Kotarski (Wydział Filozoficzno-Historyczny).
5. Podjęcie uchwały dot. zamknięcia listy kandydatur na Senatora UŁ (przyjęta jednogłośnie
przez aklamację).
6. Przeprowadzenie wyborów do składu Wyborczej Komisji Doktorantów (WKD) na
wybory Senatora UŁ. Zgłoszone kandydatury:
 Przemysław Tomczyk (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
 Kaja Bednarska (Wydział Filozoficzno-Historyczny);
 Katarzyna Badowska (Wydział Filozoficzno-Historyczny).
7. Przeprowadzenie głosowania i przyjęcie jednogłośnie WKD w powyższym składzie.
8. Przygotowanie wyborów pod względem formalnym (karty do głosowania; sprawdzenie czy
urna jest pusta).
9. Przedstawienie kandydatów, których kandydatury zostały zgłoszone na Senatora UŁ.
10. Przeprowadzenie wyborów na Senatora UŁ z grupy doktorantów.
11. Podliczenie głosów przez WKD.
12. Przedstawienie wyników głosowania (36 głosów ważnych, 0 unieważnionych):
 Jędrzej Kotarski: 13 głosów;
 Anna Lichota: 23 głosy.
13. mgr Anna Lichota zatwierdzona na stanowisku Senatora UŁ z grupy doktorantów na
kadencję 2016-2020.
14. Konsultacje zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.
Odczytanie propozycji zmian w Regulaminie:
 zapytanie o uwagi i zgłoszenie komentarzy;
 zgłoszenie uwagi dot. biernego prawa wyborczego dot. jednoczesnego piastowania
stanowisk w URSD i innych (np. Rada Osiedla Studenckiego);
 zgłoszenie wniosku o rozdzielania funkcji Senatora UŁ i członka URSD;
 zgłoszenie wniosku o zlikwidowania zapisu o niemożności pełnienia funkcji w WKD
przez członka, który ustępuje z URSD i nie zamierza kandydować znowu do URSD.
15. Informacje od Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 14.04.2016:
 przypomnienie o możliwości ubiegania się o cztery potencjalne stypendia (stypendium
doktorskie – można ubiegać się o nie po otwarciu przewodu doktorskiego; dotacja
projakościowa; stypendium doktoranckie; stypendium dla najlepszych doktorantów);
 poinformowanie o potencjalnie nowej formie składania wniosków o stypendium dla
najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2016/2017 (za pośrednictwem
platformy USOS);
 przypomnienie o możliwości uzyskania dofinansowania z URSD na udział w
konferencji naukowej z wygłoszeniem referatu;

 zaproszenie na debatę z Rektorem Elektem, która odbędzie się 15.04.2016 w godzinach
10:00-13:00 w Sali Senatu UŁ.
16. Zapytanie o wolne wnioski (brak).
17. Zamknięcie Zebrania Ogólnego Samorządu Doktorantów.
Sekretarz Zebrania Ogólnego: Olga Łabendowicz

