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Poznań, dnia 14 stycznia 2021 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 2/2019/2020 

z II posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie odbyło się na platformie Microsoft Teams 

 

14 stycznia 2021 r., godz. 18:00 

 

 
1.Otwarcie obrad 

Po stwierdzeniu kworum, Marszałek Sejmiku Doktorantów mgr Mateusz Nowicki 

oficjalnie rozpoczął posiedzenie. 

2. Wyznaczenie protokolanta. 

 Wybrano protokolanta – mgr Kamil Frąckowiak 

3. Dni Doktoranta - podsumowanie. 

 W dniach 16-17 grudnia 2020 r. odbyły dwa intensywne dni szkoleń, wykładów, a także 

spotkań z władzami rektorskimi Jej Magnificencją Panią Rektor Bogumiłą Kaniewską i 

władzami Szkoły Doktorskiej UAM: m. in. z  Panem Rektorem Przemysławem Wojtaszkiem. 

W ramach „Dni Doktoranta UAM”  wzięło udział ponad 80 uczestników. Wyrażono chęć, aby 

wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przygotować nowy cykl szkoleń i uczynić 

to corocznym wydarzeniem. 

  

 

 
 
ul. Grunwaldzka 6, Collegium Heliodori Święcicki, 60-780 Poznań 
phd@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 

Sejmik Doktorantów 
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4. Aktywność doktorantów UAM w KRD i PPD w ostatnich miesiącach - 

podsumowanie. 

Poznańskie Porozumienie Doktorantów (PPD) jest formą zrzeszenia bez formalnej 

podstawy w skład której wchodzą doktoranci z 8 poznańskich uczelni. Powstało 7 października 

2010 roku w celu reprezentowania środowiska poznańskich doktorantów, wymiany informacji 

i doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. 5 stycznia 2021 w ramach działalności 

PPD zostało zorganizowane wydarzenie „Nauka po Poznańsku” gdzie p. prof. UAM dr hab. 

Joanna Rak, będąca uznanym, a jednocześnie bardzo młodym naukowcem, wygłosiła wykład 

„Od manuskryptu do lukratywnej publikacji: meandry skutecznego publikowania”. Ponadto 

planowana jest współpraca PPD z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD), ale informacje 

na ten temat będą podane w niedalekiej przyszłości. 

W dniach 11-13 grudnia 2020 r. odbył się Zjazd Wyborczy KRD. Zdaniem Delegata 

UAM mgra Mateusza Nowickiego Zjazd miał bardzo burzliwy przebieg, a 3 z 7 członków 

ustępującego Zarządu nie uzyskało absolutorium. Nowym przewodniczącym został wybrany 

Jarosław Olszewski z SGGW. Program zaproponowany na nową kadencję zapowiada się 

ciekawie. Podano informację, że można się zgłaszać jako pełnomocnik do KRD. Padło pytanie 

odnośnie planowanych działań KRD w związku z panującymi ograniczeniami w działalności 

uniwersytetów, a mianowicie konieczności zmiany tematyki badań, czy ewentualnego 

przedłużenia możliwości pisania doktoratu. W odpowiedzi zapewniono, że zostaną podjęte 

odpowiednie kroki w tym kierunku w ramach rady konsultacyjnej. Zarząd KRD i wszyscy 

działają, nie mniej podobne decyzje będą mogły być podjęte na poziomie ministerialnym. 

5. Zmiany w Szkole Doktorskiej UAM - podsumowanie. 

 Prezydium w ostatnim czasie opiniowało kilka dokumentów w tej sprawie; 

przekształceniu ulegnie struktura SD UAM – powstanie 5 Szkół zamiast sekcji. Zmiany będą 

opiniowane w Senacie najpóźniej w marcu, gdyż zmiana ma nastąpić w kwietniu br. Zaistnieje 

wtedy potrzeba powołania reprezentantów Sejmiku Doktorantów do nowoutworzonych ciał 

kolegialnych. Zmiany w regulaminie Szkoły Doktorskiej w konsekwencji wymuszają zmiany w 

regulaminie Samorządu Doktorantów, gdyż musi on być przystosowany do nowego wyglądu 

Szkół Doktorskich. Zmiany w regulaminie nie zostały jeszcze udostępnione, niemniej mają być 

one kosmetyczne i polegać głównie na scedowaniu obowiązków na dyrektorów 

nowopowstałych Szkół Doktorskich. Udostępnione zostały dokumenty dotyczące rekrutacji, 

czy wyboru promotora, a nieścisłości dotyczą przede wszystkim dat. 25 stycznia 2021 r. 

odbędzie się spotkanie w tej sprawie. 
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6. Kryteria oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej - przedstawienie status quo. 

Kryteria zostały udostępnione i wysłane delegatom w mailu. Przedstawiciele 

samorządu wystąpili z prośbą o przesunięcie terminu o miesiąc bądź dwa co zakończyło się 

brakiem odpowiedzi. Na Sejmiku powinni zostać powołani obserwatorzy do tychże ocen.  

7. Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - podsumowanie. 

 Podziękowania od p. Przewodniczącej w kierunku: Mateusza, Adama i Marleny za 

zajęcie się tą sprawą. Nastąpiła zmiana w związku z nową osobą zajmującą się stypendiami. 

Pod koniec listopada przyszły wnioski. Część list była źle sporządzona co doprowadziło do 

opóźnień w pracach. Same stypendia zostały zwiększone do 600 PLN, następnie mają być 

podwyższone do 800 PLN (zapewnienie p. Rektor). Prawnicy zaopiniowali, że stypendium 

może być również przyznane osobom, które przedłużają swój doktorat. Dodatkowo 

poinformowano, że decyzje są generowane i dopiero trafią do dziekanatów mimo 

wcześniejszej wypłaty środków. 

8. Niedostatki Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów UAM - omówienie. 

Pomiędzy wydziałami pojawiły się rozbieżności w tworzeniu list. Jeden ranking  

powinien być sporządzony dla wszystkich lat studiów w celu ujednolicenia i zagwarantowania 

sprawiedliwego systemu. W tym roku zajdzie potrzeba wprowadzenia poprawek do takich 

rankingów. W zeszłym roku udało się skorygować niektóre braki w regulaminie, niemniej było 

to mało czasu, żeby móc wprowadzić wszystkie potrzebne poprawki. Pojawiła się rozbieżność 

co do możliwości przyznania stypendium dla doktorantów, którzy w najbliższym czasie będą 

się bronić, dlatego potrzebne jest wsparcie prawne w tej sprawie. 

9. Prace nad nowym Regulaminem Samorządu Doktorantów UAM - przedstawienie 

status quo. 

 Prace nad regulaminem odbędą się dopiero w momencie podjęcia nowego regulaminu 

Szkoły Doktorskiej. Delegaci wyrazili chęć pomocy. 

10. Dostęp do szczepienia przeciwko COVID-19 dla chętnych doktorantów - 

przedstawienie status quo. 

 Nauczyciele akademiccy będą mogli się zaszczepić w nieodległej przyszłości, 

doktoranci nie mają takiego zapewnienia. KRD działa w sprawie doktorantów razem z 

Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wystosowane również zostały prośby 

od p. Przewodniczącej. 
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11. Wolne wnioski. 

 Prośba do wydziałów UAM znajdujących się w dzielnicy „Ogrody” od p. Barbary o 

kontakt, gdyż będzie chciała przeprowadzić szkolenia z pisania wniosku „Preludium”. 

 W związku z zamknięciem uczelni komunikacja wśród doktorantów z Szkoły 

Doktorskiej jest bardzo słaba, co powinno być zmienione. Zaproponowano utworzenie grupy 

w mediach społecznościowych dla tychże doktorantów. Dodatkowym problemem, który się 

pojawił, jest brak wypłat dla doktorantów znajdujących się w projektach grantowych. W tej 

sprawie udzielono rady, żeby zasięgnąć opinii Rzecznika Praw Doktoranta działającego w 

ramach KRD, niezależnie od tego Samorząd będzie samodzielnie podejmował stosowne kroki 

w tej sprawie. 

12. Zamknięcie obrad. 

 Marszałek mgr Mateusz Nowicki zamknął posiedzenie Sejmiku Doktorantów. 

 
 

Protokół sporządził: 

/--/ 

mgr Kamil Frąckowiak 

 

Protokół zatwierdził Marszałek Sejmiku Doktorantów UAM: 

/--/ 

mgr Mateusz Nowicki 

 

 

 

 

 

 

 

 


