Prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM

Szanowni Państwo
Doktorantki i Doktoranci Studiów Doktoranckich,
Ponieważ „tradycyjna” działalność uczelni została zawieszona decyzją MNiSW na cztery miesiące,
a więc do końca roku akademickiego (30 września 2020 r.) przekazuję pakiet informacji dotyczących
funkcjonowania studiów doktoranckich na naszym Uniwersytecie.
Przede wszystkim wskazuję na Zarządzenie nr 455/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2020 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020
r. Czytamy w tym Zarządzeniu m.in.:
1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 nauczyciele akademiccy świadczą pracę w sposób
zdalny (są wyjątki – decyzje w tej sprawie podejmują dziekani).
2. Decyzje w sprawie dostępu pracowników i doktorantów do infrastruktury laboratoryjnej
funkcjonującej na wydziale albo w innej jednostce organizacyjnej podejmuje dziekan lub kierownik
takiej jednostki.
Bardzo proszę, aby Doktorantki i Doktoranci prośby dotyczące punktu 2. kierowali, w porozumieniu
z opiekunami naukowymi lub promotorami, bezpośrednio do dziekanów wydziałów lub kierowników
innych jednostek organizacyjnych (np. centrów badawczych).
Przypominam także, że obowiązuje nas nowa organizacja roku akademickiego. I tak:
1. Zajęcia II semestru (letniego) trwają w okresie od dnia 24 lutego do dnia 15 lipca 2020 r. oraz od
dnia 1 do 30 września 2020 r.
2. Wakacje letnie przypadają w okresie od dnia 16 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3. Letnia sesja egzaminacyjna (w tym sesja poprawkowa) trwa od dnia 1 czerwca do dnia 30
września 2020 r.
Bardzo proszę, aby wykorzystać, o ile jest to możliwe, okres letni na przysługującą Doktorantkom
i Doktorantom przerwę wypoczynkową.
Reasumując - do dnia 30 września 2020 r. zajęcia w Uniwersytecie dla doktorantów szkół
doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich są w całości prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne).
Kształcenie zdalne nie dotyczy:
1) zajęć dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, ostatniego roku studiów drugiego
stopnia oraz ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich;
2) zajęć, które nie mogą być realizowane w trybie kształcenia zdalnego, w szczególności zajęć
związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, w tym zajęć dla doktorantów - jeżeli zajęcia
te zostały wyznaczone do prowadzenia poza formą kształcenia zdalnego.
Zwracam Państwa uwagę, że w odniesieniu do zajęć dydaktycznych dla doktorantów – decyzję w
sprawie wskazania zajęć, które nie mogą być realizowane w trybie kształcenia zdalnego podejmuje
kierownik szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej w porozumieniu z prorektorem kierującym Szkołą
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Doktorską UAM; a w odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich – kierownik studiów
doktoranckich w porozumieniu z prorektorem kierującym Szkołą Doktorską UAM;
Zwracam także uwagę, że do końca roku akademickiego 2019/2020 JM Rektor UAM:
1) odwołuje wszystkie konferencje oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet w innym trybie
niż zdalny;
2) zawiesza zagraniczne wyjazdy służbowe;
3) zawiesza udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach organizowanych
w innym trybie niż zdalny;
4) wstrzymuje wizyty gości zagranicznych w Uniwersytecie.
Kolejna sprawa to złożenie przez Doktorantki i Doktorantów sprawozdań rocznych. W porozumieniu
z JM Rektorem prof. Andrzejem Lesickim, Samorządem Doktorantów oraz Państwem Kierownikami
Studiów Doktoranckich ustalono, że terminem obowiązującym jest 30 czerwca 2020 r. Przyjęcie
tego terminu wynika przede wszystkim z troski o terminowy przebieg procedury przydziału
stypendiów doktoranckich.
Samorząd Doktorantów w porozumieniu z Państwem Kierownikami Studiów Doktoranckich
przygotował „Rekomendacje dla komisji stypendialnych ws. ewaluacji osiągnięć doktorantów
raportowanych po 12.03.2020 r.”. Rekomendacje zostały przesłane do Kierowników Studiów
Doktoranckich i mogą być pomocne podczas prac Komisji stypendialnych, których członkami są
również doktoranci. Pragnę zapewnić, że Komisje stypendialne będą podchodzić z dużym
zrozumieniem do tych spraw.
Gdy zajęcia z określonego przedmiotu nie zakończą się do dnia 30 czerwca (np. egzamin odbędzie
się dopiero we wrześniu) Doktorantka lub Doktorant w swoim sprawozdaniu powinni odnieść się do
tej sytuacji wskazując precyzyjnie co zostało zrealizowane do końca czerwca oraz zamieścić
deklarację co do sposobu i czasu ostatecznego zaliczenia tych zajęć. Komisja stypendialna będzie
mogła zweryfikować prawdziwość tych deklaracji.
I ostatnia sprawa to możliwość przedłużenia roku akademickiego 2019/2020 wszystkim
Doktorantkom i Doktorantom obecnego czwartego roku studiów doktoranckich do 31 grudnia 2020 r.
Pismo w tej sprawie, z moim poparciem zostało złożone przez Samorząd Doktorantów do JM
Rektora prof. Andrzeja Lesickiego. Czekamy więc na decyzję Pana Rektora w tej sprawie.
P.S.
Rekomendacje dot. zdalnych egzaminów doktorskich oraz zdalnych obron, w szczególności to,
gdzie szukać informacji w tych sprawach oraz do kogo kierować zapytania zostaną przygotowane
i przesłane Państwu w odrębnym moim piśmie w ciągu najbliższych kilku dni.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM
Poznań, 15 czerwca 2020 r.
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