
           
KOMUNIKAT NR 7/2021 

RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  
z dnia 10 listopada 2021 r. 

dotyczący zgłoszeń kandydatów 
do Rady Samorządu Doktorantów  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
1. Rada Samorządu Doktorantów ogłasza wybory 
uzupełniające do Rady Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu spośród doktorantów 
reprezentujących dyscyplinę nauk farmaceutycznych 
lub nauk o zdrowiu (łącznie 3 wakaty, w tym 
maksymalnie 2 dla przedstawicieli dyscypliny nauk 
farmaceutycznych). 
 
2. Osoby zainteresowane kandydowaniem 
zobowiązane są do wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do 
niniejszego komunikatu zgodnie z poniższymi 
instrukcjami w terminie do 21 listopada 2021 r. 
 
3. Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej kandydat 
przesyła z uczelnianego adresu poczty 
elektronicznej na adres: doktoranci@ump.edu.pl w 
tytule wiadomości wpisując “Zgłoszenie 
kandydatury do Rady Samorządu Doktorantów.” 
   
4. Wybory przeprowadzone zostaną drogą 
elektroniczną, a termin i szczegóły zebrania 
wyborczego zostaną podane do wiadomości w 
oddzielnym komunikacie.  
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

Rady Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

lek. Piotr Przymuszała 
 
 
 
 

ANNOUNCEMENT NO. 7/2021 
OF THE DOCTORAL CANDIDATES' COUNCIL  

of November 10, 2021. 
regarding the submissions of candidacies  

to the Doctoral Candidates' Council  
of Poznan University of Medical Sciences 

 
 
1. The Doctoral Candidates' Council announces by-
elections to the Doctoral Candidates' Council of 
Poznan University of Medical Sciences from among 
doctoral candidates representing the discipline of 
pharmaceutical sciences or health sciences (3 
vacancies in total, including a maximum of 2 for 
representatives of the discipline of pharmaceutical 
sciences). 
 
2. Individuals interested in applying are required to 
complete the application form attached to this 
announcement, in accordance with the instructions 
below, by November 21, 2021. 
 
3. The scan of the completed application form shall 
be sent by the candidate from the university e-mail 
address to the following address: 
doktoranci@ump.edu.pl with the following title of 
the message "Application for the Doctoral 
Candidates' Council." 
   
4. The elections will be held electronically, and the 
date and relevant details of the election meeting will 
be announced in a separate announcement.  
 

 
 

PRESIDENT 
of the Doctoral Candidates' Council  

of Poznan University of Medical Sciences  
Piotr Przymuszała, MD 

    
 

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU  
RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

 
 
Dom Studencki „KAROLEK” 
ul. Rokietnicka 5 E                                                                         tel. +48 517 548 896 
60-806 Poznań                                                                                e-mail: doktoranci@ump.edu.pl 


