
Uchwała Rady Samorządu Doktorantów PAN nr 15/1/2014  

z dnia 22 października 2014r.  

w sprawie zwołania Zebrania Zwyczajnego Samorządu Doktorantów PAN 

 

Na podstawie decyzji Rady SD PAN z Posiedzenia Rady SD PAN, które odbyło się 22.10.2014r., 

uchwala się co następuje: 

§1. 

Zwołuje się Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

w terminie 21.11.2014r.  

§2. 

Doktoranci każdego instytutu Akademii są uprawnieni do wskazania jednego delegata. Przypomina 

się, że zgodnie z obowiązującym regulaminem SD PAN delegatem instytutu Akademii może być 

uczestnik studiów III stopnia prowadzonych przez jednostki naukowe PAN, także wspólnie z innymi 

instytutami Akademii, uczelniami lub innymi jednostkami naukowymi. 

 

§3. 

Delegatury z instytutów powinny być zgłoszone do 09.11.2014r. do godziny 20:00 na wzorze 

formularza dołączonego do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1, zgodnie z zawartymi w nim 

wytycznymi. 

§4. 

Oprócz delegatów w Zebraniu Zwyczajnym Samorządu Doktorantów Akademii mogą bez prawa głosu 

uczestniczyć także obserwatorzy. Zachęcamy instytutowe Samorządy Doktorantów do delegowania 

swoich przedstawicieli również w charakterze obserwatorów. Zgłoszenie obserwatora stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i powinno być przesłane najpóźniej 09.11.2014r. do godziny 

20:00 zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

W imieniu Rady SD PAN 

 

Alicja Puścian 

  



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady SD PAN nr 15/1/2014 

Formularz zgłoszeniowy delegata na Zebranie Zwyczajne  

Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 

21.11.2014r. Warszawa 

Niniejszy formularz prosimy wypełnić w programie MS Word, wydrukować, zaopatrzyć w stosowne podpisy 

i pieczątki. Następnie skan formularza w formacie PDF lub JPG odesłać na adresy mailowe sd@pan.pl 

i anna.katarzyna.zal@gmail.com 

Nazwa Instytutu 
 
 
 

 

Imię i nazwisko delegata 
 
 

 

Adres e-mail delegata 
 
 

 

 
Podpis Przewodniczącego 
/Prezesa Zarządu 
Samorządu Doktorantów 
Instytutu* 
 

 

 

* Jeżeli taka funkcja nie istnieje podpis innego przedstawiciela doktorantów jednostki naukowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady SD PAN nr 15/1/2014 

Formularz zgłoszeniowy obserwatora na Zebranie Zwyczajne  

Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 

21.11.2014r. Warszawa 

Niniejszy formularz prosimy wypełnić w programie MS Word, wydrukować, zaopatrzyć w stosowne podpisy 

i pieczątki. Następnie skan formularza w formacie PDF lub JPG odesłać na adresy mailowe sd@pan.pl 

i anna.katarzyna.zal@gmail.com 

Nazwa Instytutu 
 
 
 

 

Imię i nazwisko 
obserwatora 
 
 

 

Adres e-mail 
obserwatora 
 
 

 

 
Podpis Przewodniczącego 
/Prezesa Zarządu 
Samorządu Doktorantów 
Instytutu* 
 

 

 

* Jeżeli taka funkcja nie istnieje podpis innego przedstawiciela doktorantów jednostki naukowej 

 


