
          

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2020 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 m.in.: 

 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

 Senackich Komisji, 

 Rad Wydziałów, 

 Uczelnianego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

 Wydziałowych Zespołów Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

 Zespołów ds. hospitacji, 

 Komisji Stypendialnej dla Doktorantów, 

 Wydziałowych Komisji Stypendialnych, 

 Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów,  

 Uczelnianej Komisji Stypendialnej, 

 Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

 Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, 

 Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów, 

 Uczelnianej Komisji Wyborczej,  

 Wydziałowych Komisjach Wyborczych, 

 Kolegium Elektorów, 

 Rady Dydaktycznej Uczelni. 
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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.  

 Rok akademicki 2019/20 był pierwszym rokiem funkcjonowania Szkoły Doktorskiej 

pod kierownictwem Pana Prof. dra hab. Jarosława Walkowiaka. Choć od października 

rozpoczęliśmy kształcenie drugiego rocznika doktorantów w nowej formule to nie ustajemy w 

szukaniu rozwiązań, które będą podnosić jakość kształcenia młodych naukowców-

dydaktyków. Natomiast nowy rok akademicki poprzedzony został wyborem Pani Prof. dr hab. 

Ewy Wender-Ożegowskiej na Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Z tego miejsca dziękujemy i 

cieszymy się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w oficjalnej inauguracji nowego roku 

akademickiego w Szkole Doktorskiej.  

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 oraz 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 konferencjach czy warsztatach, które mogą zainteresować doktorantów. 

Zmiany wewnątrz struktury Rady Samorządu Doktorantów 

W minionym roku skład Rady zmienił się nieznacznie, jednak najważniejsza zmiana 

nastąpiła na stanowisku przewodniczącego RSD. Po ponad dwóch latach przewodniczenia 

Radzie przez mgra Szymona Tomczaka funkcję tę przejął lek. Piotr Przymuszała, doktorant w 

Katedrze Edukacji Medycznej. Dodatkowo nasze szeregi zasilili uczestnicy Szkoły 

Doktorskiej tj. mgr Aleksandra Makarewicz i mgr Paweł Bakun, reprezentując tym samym 

dwa roczniki Szkoły Doktorskiej.  

 Skład Rady Samorządu Doktorantów na dzień 1 stycznia 2020 roku: 

 mgr Szymon Tomczak (WF) - Przewodniczący RSD 



 

 mgr Anna Kuklińska (WNoZ) – Zastępca Przewodniczącego RSD  

 mgr Dominik Langer (WF) – Członek RSD 

 mgr Ewelina Olech (WL) – Członek RSD 

 lek. Regina Pawlak-Chomicka (WM) – Członek RSD, pełnomocnik ds. 

Dydaktyki 

 lek. Piotr Przymuszała (WNoZ) – Członek RSD 

 mgr Agnieszka Smerdka (WNoZ) -  Sekretarz RSD  

 mgr Anna Stachowiak (WF) – Członek RSD 

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

Promocji 

Skład Rady Samorządu Doktorantów na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

 lek. Piotr Przymuszała (WNoZ) - Przewodniczący RSD 

 mgr Szymon Tomczak (WF) – Zastępca Przewodniczącego RSD  

 mgr Paweł Bakun (WF) – Członek RSD 

 mgr Aleksandra Makarewicz (WL) – Członek RSD 

 lek. Regina Pawlak-Chomicka (WM) – Członek RSD, pełnomocnik ds. 

Dydaktyki 

 mgr Agnieszka Smerdka (WNoZ) -  Sekretarz RSD  

 mgr Anna Stachowiak (WF) – Członek RSD 

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

Promocji 

Działalność Rady Samorządu Doktorantów na poziomie krajowym 

Rok 2020 w historii zapisze się jako rok pandemii koronawirusa SarsCov-2, która 

zmieniła większość aspektów naszego życia. Dystans społeczny i ograniczenia zgromadzeń 

wymusiły zmianę tradycyjnych spotkań doktorantów na spotkania on-line.  

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych pod przewodnictwem mgra farm. Szymona 

Tomczaka z naszego Samorządu zorganizowało w tym wyjątkowym czasie 3 zebrania on-

line. Omawiane były wyzwania i problemy, jakie zrodziły się w czasie pandemii. Ze względu 

na charakter jednostek, w których robimy nasze prace doktorskie wiele osób spotkało się z 

problemem zebrania odpowiedniej grupy badanej. Nasze spostrzeżenia i postulaty zostały 

zauważone i wysłuchane. Rozwiązania naszych problemów zostały uwzględnione w Tarczy 

antykryzysowej przedłużając czas na obronę prac doktorskich realizowanych w ramach 

studiów doktoranckich. Pomimo ograniczeń, działalność Forum nie osłabła na sile. 



 

Włączaliśmy się w akcje profilaktyczne (profilaktyka raka piersi, zachęcanie do regularnych 

badań), oraz edukacyjne (Science vs fiction – akcja mająca na celu obalanie mitów, które 

narosły wokół pandemii, szczepień i medycyny; Doktoranci Medyka – akcja edukacyjna 

przedstawiająca profil osób realizujących doktoraty na Uczelniach Medycznych, nasz 

Uniwersytet reprezentowali położna Agnieszka Smerdka oraz farmaceuta Szymon Tomczak). 

W dniu 20 czerwca 2020 r. odbył się Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni 

Medycznych, zwołany on-line, podczas którego Zarząd DFUM w składzie: mgr farm. 

Szymon Tomczak (UMP), Anna Stangret (Pomorski UM) oraz mgr Małgorzata Grudzińska 

(UM w Białymstoku), uzyskał jednogłośnie absolutorium.  

Pierwsze Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD odbyło się we Wrocławiu w dniach 28.02-

01.03.2020 r. Było to ostatnie stacjonarne spotkanie doktorantów na arenie ogólnopolskiej, 

kolejne dwa Otwarte Posiedzenia Zarządu KRD zostały zorganizowane on-line. W takiej też 

formie odbyło się kolejne Posiedzenie oraz Zjazd Wyborczy KRD w dniach 11-13 grudnia 

2020 r. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że doktorantka drugiego roku Szkoły 

Doktorskiej naszego Uniwersytetu i członek Rady Samorządu Doktorantów – mgr Aleksandra 

Makarewicz z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych została 

Wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2021. Warto zaznaczyć, że 

będzie ona jedynym przedstawicielem uczelni medycznych w tym gremium.  

  

 

Sprawozdanie zostało przygotowane przez  
 

lek. Piotra Przymuszałę 
Przewodniczącego  
Rady Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu 
 
oraz  
mgra farm. Szymona Tomczaka 
Zastępcę Przewodniczącego  
Rady Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu 


