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Prezydium	Sejmiku	Doktorantów	

Poznań, 8 lipca 2020 r. 

 
PROTOKÓŁ NR 5/2019/2020 

z V posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie zdalne przy pomocy platformy Microsoft Teams 
8 lipca 2020 r. 

 

 

Dnia 8 lipca 2020 r. poprzez platformę MS Teams odbyło się zdalnie V posiedzenie Prezydium Sejmiku 
Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W spotkaniu wzięło udział pięcioro członków 
Prezydium: Przewodniczący mgr Mikołaj Buchwald, mgr Patrycja Waśkowiak, mgr Marlena 
Kaźmierska, mgr Ewelina Stolarska oraz mgr Rita Wysoczańska, a także zaproszeni goście: członkini 
Komisji Rewizyjnej, mgr Sonia Ławniczak, mgr Ewelina Ebertowska oraz przedstawicielka 
doktorantów w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej, mgr Olga Dec.  

Posiedzenie miało następujący przebieg: 

1. Otwarcie obrad 
Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald stwierdził kworum i dokonał otwarcia obrad. Na 
protokolantkę wyznaczona została mgr Ewelina Stolarska. 

2. Przyszłość Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 
Zdecydowano, że należy podjąć zdecydowane działania z początkiem września dotyczące 
funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w tym oceny śródokresowej, ze względu chociażby na 
prawdopodobne powoływania nowych Kierowników Szkół Doktorskich Szkół Dziedzinowych. 
Poproszono mgr Olgę Dec, która należy do Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej o kandydowanie do 
mandatu w Radzie na kolejny rok akademicki 2020/2021, jako że ma dużą wiedzę na temat działania 
Szkoły Doktorskiej oraz roczne doświadczenie związane z działalnością Rady Naukowej Szkoły 
Doktorskiej. Mgr Olga Dec wyraziła zgodę na prośbę Prezydium. Po zakończeniu omawiania tego 
punktu mgr Olga Dec opuściła spotkanie. 

3. Stypendia bazowe 2020/2021 - działania dotychczas i strategia 
Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald poinformował o tym, że ze wszystkich wydziałów 
napłynęły już decyzje dotyczące zwiększenia stypendiów bazowych na rok akademicki 2020/2021. 
Jednak decyzje te nie są jeszcze znane. Zdecydowano o tym, że będziemy zabiegać o podwyżkę 
stypendium bazowego także na kolejny rok (2021/2022), tj. dla ostatniego, wtedy IV roku doktorantów, 
aby każdy doktorant IV roku otrzymał wtedy stypendium bazowe. 
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4. Przyznanie stypendiów bazowych doktorantom IV roku, którzy zostali zmuszeni do 
przedłużenia swoich studiów ze względu na pandemię Covid-19 

Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald poinformował, że trwają działania w tym kierunku. 
Jeśli żadna decyzja nie zostanie podjęta przez Władze Uczelni do końca tygodnia, to będziemy 
procedować dalej aż do skutku. 

5. Budżet Samorządu Doktorantów UAM - pomysły 
Podano pomysły na wykorzystanie budżetu Samorządu Doktorantów UAM w tym spotkanie 
integracyjne z zachowaniem wszelkich obowiązujących środków ostrożności. Prorektor prof. Ryszard 
Naskręcki musi wyrazić zgodę na wydatkowanie środków z budżetu na spotkanie integracyjne w czasie 
trwania pandemii Covid-19.  Kolejnymi pomysłami był zakup oprogramowania na komputer znajdujący 
się w siedzibie Samorządu Doktorantów UAM w Coll. Święcickiego przy ul. Grunwaldzkiej 6 
w Poznaniu. A także zakupienie materiałów promocyjnych UAM i zlecenie zaprojektowania loga 
Samorządu Doktorantów UAM. 

6. Spotkanie z prorektorem prof. Ryszardem Naskręckim 
Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald przedstawił posumowanie spotkania z prorektorem 
prof. Naskręckim: 

• Fundusze na przedłużenia studiów doktoranckich (pkt. 4) nie powinny być problemem ze 
względu na fakt, że UAM otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego fundusze 
na walkę z następstwami Covid-19, w tym roku akademickim wyjątkowo nie została przyznana 
Nagroda Rektora, 

• Dr Przemysław Rachowiak prawdopodobnie znów jest pełnomocnikiem ds. funduszu 
stypendialnego, 

• Samorząd Doktorantów wraz z Samorządem Studentów UAM ma napisać pismo do JM Rektora 
Lesickiego o utworzenie samodzielnej sekcji ds. funduszu stypendialnego podlegającej 
Działowi Nauczania UAM. 

7. Nowelizacja Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM 
Do 20 lipca br. delegaci do Sejmiku Doktorantów UAM mają czas na wprowadzanie poprawek do 
nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM. Następnie odbędzie się głosowanie Sejmiku 
Doktorantów UAM o przyjęcie poprawek w Regulaminie. Regulamin zostanie przekazany do Biura 
Radców Prawnych UAM, a gdy zostanie zaakceptowany, wystosujemy prośbę do Prorektora 
o wystąpienie do Rektora o głosowanie na posiedzeniu Senatu UAM o przyjęcie nowelizacji 
Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM.  

8. Spotkanie z przyszłym Prorektorem ds. Projektów Badawczych i Doktorantów, prof. 
Przemysławem Wojtaszkiem 

Uznano, że spotkanie z ówczesnym kandydatem na prorektora ds. Projektów Badawczych 
i Doktorantów, prof. Przemysławem Wojtaszkiem, które odbyło się 6 lipca br., przebiegło pomyślnie. 
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Prof. Wojtaszek przedstawił swoją wizję funkcjonowania doktorantów w strukturach Uniwersytetu. 
Narysowany został też ogólny plan dot. zarządzania Szkołą Doktorską UAM. Prof. Wojtaszek chciałby 
aby powstały tzw. Granty Rektora dla doktorantów wszystkich wydziałów, dzięki którym doktoranci 
mieliby własne fundusze na badania, a tym samym uczyli się zarządzać projektami oraz funduszami na 
nie. Poruszona została także kwestia zapewnienia stypendium doktorantom IV roku, którzy zostali 
zmuszeni do przedłużenia swoich studiów ze względu na trwającą pandemię Covid-19. Poinformowano 
prof. Wojtaszka o staraniach podjętych przez Samorząd Doktorantów UAM, aby 90% doktorantów w 
roku akademickim 2020/2021 otrzymało stypendia bazowe.  
Cieszymy się na współpracę z nowym Prorektorem ds. Projektów Badawczych i Doktorantów prof. 
Przemysławem Wojtaszkiem, jesteśmy przekonani, że współpraca ta będzie owocna. 

9. Uniwersytecka Komisja Wyborcza Doktorantów (UKWD) 
Na wrześniowym posiedzeniu Sejmiku Doktorantów UAM zostaną wybrani przedstawiciele do UKWD. 
Zaznaczono, że dobrą praktyką jest, aby choć jedna osoba w nowej UKWD miała wcześniejsze 
doświadczenie w byciu w UKWD. 

10. Stypendium dla najlepszych doktorantów – problem z egzaminami 
W Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, który jest załącznikiem do zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu nr 365/2019/2020 z dnia 1 października 2019 roku, paragraf 28, ustęp 1, pkt brzmi: 

§ 28 

1.Stypendium rektora może być przyznane Doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym 
przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich 

W związku z tym zostało podniesione pytanie, co z doktorantami, którzy w danym roku akademickim 
nie podchodzili do żadnego egzaminu, ponieważ nie mieli go przewidzianego w swoim planie zajęć, 
czy w takim razie nie mogą ubiegać się o stypendium dla najlepszych doktorantów? Tą sprawą należy 
się zająć. 

11. Przedstawicielstwo Doktorantów w komisjach konkursowych Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

Marszałek Sejmiku, mgr Mateusz Nowicki, który nie mógł brać czynnego udziału w posiedzeniu 
Prezydium, wysłał w trakcie jego trwania wiadomość, że warto, abyśmy postarali się o 
przedstawicielstwo Doktorantów w komisjach konkursowych przeprowadzanych przez program 
Inicjatywa doskonałości – Uczelnia badawcza. Pomysł ten uzyskał aprobatę Prezydium.  

12. Zakończenie obrad 
Przewodniczący zakończył V Posiedzenie Prezydium Sejmiku Doktorantów.  
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Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Ewelina Stolarska 
Sekretarz Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

/--/ 

mgr Mikołaj Buchwald 
Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 


