Uchwała nr 370/2019/2020
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie programu uzupełniającego Szkoły Doktorskiej
oraz studiów doktoranckich
w związku z realizacją projektu pod nazwą „UNIWERSYTET JUTRA II –
zintegrowany program rozwoju
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 201 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.
zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:
§1
1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej jako „Uniwersytet”) realizuje
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projekt pod
nazwą „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr POWR.03.05.00-00-Z303/18.
2. W ramach projektu, o którym mowa w ust. 1, Uniwersytet ma do zrealizowania
zadanie pod nazwą „Wsparcie kształcenia w szkołach doktorskich oraz podniesienie
jakości studiów doktoranckich”.
3. W związku z realizacją zadania opisanego w ust. 2 do programów kształcenia
w Szkole Doktorskiej oraz na studiach doktoranckich stacjonarnych oraz
niestacjonarnych realizowanych w Uniwersytecie, wprowadza się następujące
działania uzupełniające:
1) krajowe staże naukowo-badawcze na okres 1, 3 albo 6 miesięcy;
2) zagraniczne staże naukowo-badawcze na okres 1, 3 albo 6 miesięcy;
3) krajowe staże badawczo-wdrożeniowe w uznanych instytucjach
innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 1 miesiąca;
4) zagraniczne staże badawczo-wdrożeniowe w uznanych instytucjach
innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 1 miesiąca;
5) krajowe wizyty studyjne w uznanych uczelniach, instytucjach
innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych;
6) zagraniczne wizyty studyjne w uznanych uczelniach, instytucjach
innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych;
7) krajowe konferencje naukowe;
8) zagraniczne konferencje naukowe;

9) krajowe kwerendy;
10) zagraniczne kwerendy;
11) udział w krajowych szkołach letnich organizowanych poza
Uniwersytetem;
12) udział w zagranicznych szkołach letnich organizowanych poza
Uniwersytetem;
13) organizacja i udział w doktoranckich szkołach letnich 5-dniowych;
14) organizacja i udział w doktoranckich szkołach letnich 12-dniowych;
15) udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów krajowych;
16) udział w zajęciach prowadzonych przez uznanych ekspertów
zagranicznych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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