Sprawozdanie z posiedzenia URSD UŁ 10.05.2016
Zebranie odbyło się o godzinie 18.00 w sali 1.24 w budynku WPiA. Na zebraniu stawiło się 13
członków URSD (wymagane kworum 10).
1. Przedstawienie mgr. Anny Lichoty (Wydz. BiOŚ), reprezentantki doktorantów w Senacie UŁ
przyszłej kadencji oraz poddanie pod głosowanie czy może uczestniczyć w zebraniu
a. W głosowaniu zaakceptowano obecność pani Lichoty.
2. Przedstawienie dr. hab. Pawła Baranowskiego (Wydz. Ek-Soc.) oraz poddanie pod głosowanie
czy może uczestniczyć w zebraniu
a. W głosowaniu zaakceptowano
3. Przewodniczący przedstawił postępy w sprawie crowdfundingu.
4. Autoprezentacja dr. hab. Pawła Baranowskiego (ekonomista i ekonometryk), który zwrócił się
z prośbą o poparcie URSD UŁ jako kandydata do Komisji Rektorskiej ds. badań naukowych.
5. Głosowania nad wnioskami o dofinansowanie z URSD:
a. Koleżanka z Wydz. Filologicznego, wnioskuje o dofinansowanie opłaty konferencyjnej,
konferencji odbywającej się w Łodzi w dniach 20-21.10.2016, w kwocie 200 zł
i. W głosowaniu poparto wniosek o dofinansowanie
ii. W głosowaniu przyznano pełne dofinansowanie.
b. Kolega z Wydz. Zarządzania wnioskuje o kwotę dofinansowania 1650 zł (z czego 900 zł
stanowi opłatę konferencyjną) w Katowicach 26-27.10.2016
i. W głosowaniu poparto wniosek o dofinansowanie
ii. 6 osób głosowało za dofinansowaniem w kwocie 900 zł
iii. 7 osób głosowało za dofinansowaniem w kwocie 700 zł
iv. W wyniku głosowania podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania w
kwocie 700 zł
c. Kolega z Wydz. Zarządzania wnioskuje o kwotę dofinansowania 1700 zł (z czego 800 zł
stanowi opłatę konferencyjną) w Katowicach 26-27.10.2016
i. W głosowaniu poparto wniosek o dofinansowanie
ii. 4 osoby głosowały za dofinansowaniem w kwocie 800 zł
iii. 9 osób głosowało za dofinansowaniem w kwocie 600 zł
iv. W wyniku głosowania podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania w
kwocie 600 zł
6. Kwestia nagród Rektora dla doktorantów
a. Przewodniczący przedstawił propozycje zmian w regulaminie przyznawania nagród
rektora (wynikające z dodania zaangażowań które podejmują również doktoranci) i
zaproponował pewne zmiany, które zostaną przesłane członkom URSD przed
następnym Posiedzeniem.
7. Zatwierdzenie składu Komisji Wyborczej Doktorantów UŁ w składzie: Kamila Pędziwiatr
(WNG), Bernard Długosz (WPiA), Łukasz Nitecki z (Ek-Soc)
a. Przyjęto ten skład przy jednym głosie wstrzymującym
8. Poddano dyskusji zmiany w trybie przydzielania dofinansowania do udziału w konferencjach
ze środków URSD z co miesięcznej na cykliczną oraz pozwalającą składać wnioski nie tylko na
wyjazdy konferencyjne, ale również inne cenne inicjatywy podejmowane przed doktorantów
UŁ.
a. Podjęcie decyzji i dalszą dyskusję nad możliwymi zmianami odroczono do następnego
zebrania
9. Poddano głosowaniu inicjatywę wnioskowania o wyznaczenie przedstawiciela doktorantów
do Komisji Rektorskiej ds. badań naukowych

a. Przy jednym głosie wstrzymującym, poparto ten wniosek
10. Przedyskutowano kwestię poparcia dr. hab. Pawła Baranowskiego jako ewentualnego
kandydata doktorantów do Komisji Rektorskiej ds. badań naukowych
a. Przy 6 głosach wstrzymujących i 6 głosach za, poparto kandydaturę
11. Przedyskutowano kwestię przeprowadzenia wyborów do URSD i innych gremiów
12. Termin następnego zebrania będzie ustalony internetowo.

