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Poznań, dnia 08 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR NR 4/2020/2021 

z IV posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie odbyło się na platformie Microsoft Teams 

 

29 czerwca 2021 r., godz. 20:00 

 

 
1. Otwarcie obrad 

Po stwierdzeniu kworum, Marszałek Sejmiku Doktorantów mgr Mateusz Nowicki oficjalnie 

rozpoczął posiedzenie. 

2. Wyznaczenie protokolanta. 

Wybrano protokolanta – Dawida Gralika 

3. Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UAM - omówienie i dyskusja. 

Referowała Ewelina Ebertowska – przewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów 

UAM. 

Referująca poinformowała, że prace nad Regulaminem zostały zakończone, został on także 

skonsultowany pod kątem prawnym. W wyniku analizy Ustawy 2.0 okazało się, że nie musi on 

być przegłosowywany przez Senat UAM, zamiast tego Rektor ma 30 dni na jego podpisanie 

od momentu przekazania przez odpowiedni organ Samorządu, po czym wejdzie w życie. W 

wyniku ustaleń dokonanych przez Prezydium z Prorektorem ds. doktorantów prof. 

Przemysławem Wojtaszkiem regulamin zostanie przyjęty przez Sejmik podczas posiedzenia, 

które zostanie zwołane we wrześniu br., przy czym tekst ma zostać nieoficjalnie przekazany 

władzom rektorskim wcześniej w celu konsultacji ewentualnych zmian pod kątem zgodności 
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ze Statutem UAM. Jest możliwe, że wrześniowe posiedzenie Sejmiku odbędzie się w trybie 

stacjonarnym z gościnnym udziałem władz rektorskich.  

Adam Rybak zadał pytanie czy projekt, o którym mówiła Referująca zostanie wysłany 

delegatom i jakiej jest on treści. 

Referująca odpowiedziała, że zostanie on przekazany delegatom za pośrednictwem 

Marszałka Sejmiku. W stosunku do treści, to nie odbiega on znacząco względem projektów 

prezentowanych na poprzednich posiedzeniach Sejmiku. Jego głównym założeniem jest 

dostosowanie struktury Samorządu do nowej organizacji kształcenia doktorantów (szkoły 

doktorskie).  

4. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny w Gułtowach - omówienie. 

Referowała Marlena Kaźmierska – Wiceprzewodnicząca Prezydium Sejmiku 

Doktorantów UAM. 

Referująca przedstawiła termin oraz zarys planu wyjazdu – odbędzie się w dniach 9-11 lipca 

br. W ramach obrad planowany jest panel z udziałem władz rektorskich i przedstawicieli 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przewidywane są także szkolenia z zakresu 

umiejętności miękkich, a także związane z nowym regulaminem Samorządu, planowana jest 

również integracja uczestników.  

Ewelina Ebertowska dodała, że wyjazd będzie dobrą okazją, szczególnie dla młodszych 

doktorantów, aby mogli bliżej zapoznać się z działaniami Samorządu, by potem bardziej 

zaangażować się w jego prace. 

5. Wolne wnioski. 

Jagoda Nosal zadała pytanie czy wiadomo coś w sprawie przedłużenia okresu przyznawania 

stypendiów dla doktorantów 4 roku studiów doktoranckich analogicznie jak miało to miejsce 

w ubiegłym roku i czy prowadzone są w tej sprawie negocjacje z władzami rektorskimi.  

Ewelina Ebertowska odpowiedziała, że Prezydium złożyło pismo do władz w tej sprawie, w 

którym wnosi się o przedłużenie przyznawania stypendiów podstawowych dla wszystkich 

„starych” doktorantów, planowane jest także wysłanie pisma w sprawie przedłużeń dla 

doktorantów 4 roku na zasadach takich jak w ubiegłym roku akademickim roku akademickim. 

Prezydium czeka na odpowiedź na pierwsze pismo, dlatego też nie forsuje tempa z 

wysyłaniem drugiego. 

Joanna Patalas zadała pytanie czy rozstrzygnięto kwestię związaną z osobami zgłoszonymi 

do zespołów kwalifikacyjnych do szkół doktorskich.  

Ewelina Ebertowska odpowiedziała, ze Prezydium przygotowało odpowiednie uchwały 

prezydium w sprawie przedstawicieli doktorantów w zespołach, zamieszanie było związane z 
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późnym terminem, w którym otrzymaliśmy od władz informacje dotyczące konieczności 

wyboru przedstawicieli. 

Mateusz Nowicki dodał, że będzie rozsyłał informacje do osób wybranych na przedstawicieli. 

Michał Kucharski poinformował, że zwróciły się do mnie doktorantki ze szkoły doktorskiej w 

sprawie założenia karty multisport, ponieważ otrzymały informację, że jako doktorantki 

formalnie nie mogą takowej posiadać. 

Artur Trzebny zabierając głos zaznaczył, że sam wyrabiał takową kartę, zobowiązał się 

odezwać do pytającego w tej materii. 

Malwina Malinowska poinformowała, że zgłaszały się do niej osoby z 5 roku (przedłużenia) i 

zadała pytanie czy coś wiadomo w ich sprawie. 

Marlena Kaźmierska odpowiedziała, że jest petycja przygotowana przez Krajową 

Reprezentację Doktorantów w sprawie przedłużenia terminu zakończenia przewodów 

starego trybu do końca 2023 r., jednakże podobno Ministerstwo Edukacji i Nauki odnosi się 

do tego projektu niechętnie, ewentualnie jest w stanie się zgodzić do wydłużenie do połowy 

2023 roku. 

Dawid Gralik zapytał czy wiadomo coś o działaniach na szczeblu centralnym. Stwierdził on, 

że dotychczasowe działania podejmowane na tym szczeblu są niedostateczne i wymagają 

podjęcia pilnych działań, gdyż te podejmowane dotychczas są niewystarczające. 

Ewelina Ebertowska odpowiedziała, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów podejmuje 

działania rozmawiając z ministerstwem, ale na razie nie ma efektów. 

6. Zamknięcie obrad. 

Marszałek mgr Mateusz Nowicki zamknął posiedzenie Sejmiku Doktorantów. 

 

 

Protokół sporządził: 

/--/ 

mgr Dawid Gralik 

 

Protokół zatwierdził Marszałek Sejmiku Doktorantów UAM: 

/--/ 

mgr Mateusz Nowicki 
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