
 strona 1 z 4 

 

Poznań, dnia 08 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR NR 3/2020/2021 

z III posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie odbyło się na platformie Microsoft Teams 

 

8 kwietnia 2021 r., godz. 18:45 

 

 
1. Otwarcie obrad – 18.45 

Po stwierdzeniu kworum, Marszałek Sejmiku Doktorantów mgr Mateusz Nowicki oficjalnie 

rozpoczął posiedzenie. 

2. Wyznaczenie protokolanta. 

Wybrano protokolanta – Adama Rybaka 

3. Nowe Logo Samorządu Doktorantów UAM. 

Temat referowany przez Marlenę Kaźmierską 

Spośród 5 przygotowanych projektów nowego logo samorządu doktorantów UAM wstępnie 

wybrany został zarys popiersia Adama Mickiewicza na tle koła. Decyzja została podtrzymana 

przez uczestników posiedzenia. 

 

Żart primaaprilisowy polegający na ogłoszeniu Kuoki nową maskotką Samorządu okazał się 

tak popularny, że planowane jest zamówienie maskotek do wykorzystania na przyszłe akcje 

charytatywne samorządu. 

  

 

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

www.amu.edu.pl 

Sejmik Doktorantów 
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4. Dyskusja nad Strategią Rozwoju UAM 

Referował Michał Kucharski - członek Zespołu ds. Nauki w ramach przygotowań 

Strategii Rozwoju UAM 

Referujący poinformował, że Strategia już teraz posiada kilkumiesięczne opóźnienie 

względem planowanego harmonogramu jej przygotowania.  

Członkowie zespołów przygotowujących strategię (do których referujący należał) byli, zgodnie 

z jego relacją, odpowiednio przeszkoleni przez podmiot zewnętrzny przed rozpoczęciem prac.  

Referujący odnosząc się do przebiegu prac zespołów poinformował, że początkowo mocno 

forsowane w dokumencie zwiększenie obecności języka angielskiego (szczególnie odnośnie 

do zmiany języka czasopism wydawanych przez UAM) po napotkanym sprzeciwie zostało 

stonowane. 

Zdaniem Referującego w pierwotnej wersji Strategii niedostateczne było miejsce przyznane 

doktorantom – którzy mieli zostać potraktowani „jak studenci”.  Poinformował on także, że 

zrezygnowano z uwzględnienia w Strategii bezpośrednich odniesień do ID-UB ze względu na 

niepewność długiego trwania tej formy finansowania - Strategia natomiast przygotowywana 

jest na 10 najbliższych lat. 

Odnosząc się do potencjalnych wątpliwości zebranych, Referujący poinformował, że kwestie 

zatrudnienia doktorantów i programów post-doc mają zostać uwzględnione w późniejszych 

strategiach szczegółowych, dlatego brak ich w głównym dokumencie. 

Na wniosek Referującego w projekcie Strategii zamieniona została część odwołań do „szkół 

doktorskich” na rzecz „doktorantów”, ze względu zarówno na wciąż istotny udział doktorantów 

Studium, jak i niepewność co do przyszłości samych szkół. 

Kinga Ciereszko zwróciła uwagę na brak odwołań w Strategii do instytucji Ombudsmana i 

zwalczania różnych form nadużyć, co było formułowane w programie wyborczej nowej Rektor. 

Referujący potwierdził, że faktycznie ten brak jest problematyczny. 

Strategia ma zostać przyjęta na posiedzeniu Senatu UAM w maju. 

 

5. Wolne wnioski. 

Ewelina Ebertowska zobowiązała się do zgłoszenia problemu dostępu doktorantów do sekcji 

Intranetu związanych z wydatkowaniem środków grantowych do odnośnych władz. 
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Dawid Gralik zapytał o zespół doradczy krajowej rady doktorantów. Ewelina Ebertowska 

uczestnicząca w pracach zespołu zreferowała, że KRD koncentrowała się w ostatnim czasie 

niemal wyłącznie na kwestiach szczepionek. 

Michał Kucharski zwrócił uwagę, że kwestie mobbingu powinny się znaleźć w punkcie 3.7 

Strategii. Dodatkowo zwrócił uwagę na możliwość uzyskania urlopu 

macierzyńskiego/tacierzyńskiego przez studentów szkół doktorskich. Ewelina Ebertowska 

podkreśliła, że urlopy nie wiążą się z problemami ze stypendium, gdyż środki wypłaca wtedy 

ZUS. 

Adam Rybak i Kinga Ciereszko zwrócili uwagę na brak urealnienia regulaminów przyznawania 

stypendiów doktoranckich w związku ze zmianą punktacji czasopism. Ewelina Ebertowska 

stwierdziła, że napisany zostanie jak w zeszłych latach wniosek o przyznanie stypendium 

wszystkim doktorantom od 3go roku. Mateusz Nowicki zwrócił uwagę, że Sejmik nie ma 

uprawnień do zajmowania się regulaminem stypendium. 

Jagoda Nosal zwróciła uwagę na problem przedłużenia studiów dla doktorantów 6go roku, 

szczególnie w stosunków do osób broniących się z serii publikacji. Ewelina Ebertowska 

zwróciła uwagę na przedłużenie terminów zamknięcia przewodów doktorski w związku z 

„tarczami”. Wewnętrzne uregulowania Uniwersytetu wskazują także na zwolnienie z opłat za 

eksternistyczną obronę do końca 2024 roku. Marlena Kaźmierczak zwróciła uwagę na to, że 

przedłużenie studiów doktoranckich na rok 7 jest możliwe tylko w przypadku opieki nad 

dzieckiem. 

Poruszona została kwestia potencjalnego ujednolicenia terminów oceny śródokresowej w 

szkołach doktorskich. Stwierdzono, że rozwiązanie problemu jest trudne. 

Poruszono temat konieczności cofnięcia nadania stopnia doktora części osób, szczególnie ze 

Szkoły Nauk o Języku UAM. Przyjętym rozwiązaniem jest powtórzenie głosowań odnośnie 

przyznania stopnia po miesiącu od jego odebrania. Ewelina Ebertowska zwróciła uwagę, że 

część dotkniętych tym osób postanowiła podjąć kroki prawne. Michał Kucharski stwierdził, że 

prawdopodobnie wydane zostaną zaświadczenia mające zmniejszyć dolegliwości związane z 

zaistniałą sytuacją. 

Adam Rybak zapytał o sytuacje narzucania przymusowych nadgodzin dydaktycznych 

doktorantów studium. Ewelina Ebertowska stwierdziła, że w takiej sytuacji, przy niemożliwości 

rozwiązania sporu w obrębie wydziału, możliwe jest pisemne odwołanie się do Sejmiku 

Doktorantów UAM, który podejmie próbę rozwiązania tego problemu poprzez kontakt z 

Rektorem. 
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6. Zamknięcie obrad. 

Marszałek mgr Mateusz Nowicki zamknął posiedzenie Sejmiku Doktorantów. 

 
 

Protokół sporządził: 

/--/ 

mgr Adam Rybak 

 

Protokół zatwierdził Marszałek Sejmiku Doktorantów UAM: 

/--/ 

mgr Mateusz Nowicki 

 

 

 

 

 

 

 

 


