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PROTOKÓŁ NR 3/2021/2022 

 Z III posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie odbyło się zdalnie na platformie Microsoft Teams 

 

22 marca 2022 roku, godz. 19:00 

 

1. Otwarcie obrad 

Po stwierdzeniu kworum Wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Kamil 

Frąckowiak oficjalnie rozpoczął posiedzenie. 

2. Wyznaczenie protokolanta 

Na protokolanta wybrano mgra Zbigniewa Bierzyńskiego. 

3. Spotkanie noworoczne/wiosenne – przypomnienie  

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska przypomniała 

zebranym o spotkaniu noworocznym, które zostało przesunięte z powodów epidemicznych na wiosnę. 

Spotkanie odbędzie się 01 kwietnia br. o godz. 18:00. Program przewiduje przemówienie władz 

rektorskich, wręczenie nagród zasłużonym działaczom i działaczkom samorządowym, koncert 

fortepianowy i kolację.  

By wyrazić solidarność z odpierającym rosyjską agresję narodem ukraińskim, podczas spotkania ma 

zostać wykonany hymn Ukrainy. Mgr Marlena Kaźmierska zaproponowała ponadto przygotowanie 

dla uczestników  wstążek w ukraińskich barwach narodowych.  

4. Dni Doktoranta – podsumowanie  

Wiceprzewodniczący Kamil Frąckowiak podsumował Dni Doktoranta UAM, które odbyły się w 

dniach 23 i 24 lutego br. W prelekcjach i panelach uczestniczyło ponad 150 osób. Jeden wykład został 

odwołany.  

W trakcie dyskusji wokół wydarzenia, pojawiały się propozycje, by w przyszłości wydłużyć trwanie 

Dni Doktoranta, co pozwoliłoby zmniejszyć intensywność prelekcji. 

Na zakończenie zarówno Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska, jak i Wiceprzewodniczący mgr 

Kamil Frąckowiak podziękowali wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia. 

5. Dni Kandydata i Kandydatki do Szkół Doktorskich UAM 

Wiceprzewodniczący mgr Kamil Frąckowiak poinformował zebranych o planach kontynuacji 

zeszłorocznych Dni Kandydata i Kandydatki do Szkół Doktorskich UAM, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Wydarzenie ma się odbyć w tej samie formie, co w roku ubiegłym. Potencjalni 
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kandydaci i potencjalne kandydatki spotkaliby się więc z Dyrektorami poszczególnych Szkół i 

przedstawicielami samorządu.  

W celu rozpropagowania wydarzenia mgr Adam Młynarczyk zaproponował wysłanie informacyjnego 

maila do wszystkich studentów i studentek z poziomu USOS-a oraz umieszczenie stosownej 

informacji na stronach wydziałów. Ponadto Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska 

zaproponowała reklamę wydarzenia w mediach społecznościowych (np. Facebook), by trafić także do 

ewentualnych kandydatów i kandydatek spoza UAM. Mgr Filip Wałdoch zaproponował natomiast 

druk plakatów.   

6. Dyżur dla zagranicznych kandydatów i kandydatek 

Z powyższym punktem obrad ściśle związany jest punkt szósty. Pierwotny pomysł zaproponowany 

przez Wiceprzewodniczącego mgra Kamila Frąckowiaka zakładał dyżur telefoniczny i mailowy dla 

ewentualnych kandydatów i kandydatek z zagranicy. Niemniej dyżur tego typu wymagałby ciągłej 

obecności osób gotowych obsługiwać pytania telefoniczne i mailowe.  

Mgr Adam Rybak zaproponował, by zebrać pytania, które już pojawiają się w korespondencji 

ewentualnych zagranicznych kandydatów i kandydatek z biurami Szkół Doktorskich, i na tej 

podstawie opracować FAQ. Mgr Martyna Górska zauważyła, że taki zbiór pytań i odpowiedzi mógłby 

zostać umieszczony na stronach internetowych poszczególnych Szkół Doktorskich. Natomiast mgr 

Agata Trębacz-Ritter dodała, że FAQ powinno się znaleźć w zakładce rekrutacji na stornie UAM oraz, 

że można rozważyć umieszczenie formularza we wspomnianej zakładce, za pomocą którego 

kandydaci i kandydatki zadawaliby pytania.   

W podsumowaniu Wiceprzewodniczący mgr Kamil Frąckowiak stwierdził, że wszyscy zebrani uznali 

pomysł formularza i FAQ umieszczonego w zakładce rekrutacji na stornie UAM za najlepszy, choć 

Zarząd jest otwarty na kolejne propozycje. 

7. Bal Doktoranta 

Przewodnicząca mgr Malwina Malinowska poinformowała o pomyśle organizacji integrującego 

społeczność doktorancką balu, który miałby się odbyć najprawdopodobniej w czerwcu po zakończeniu 

zajęć dydaktycznych. Wydarzenie miałoby przybrać formę imprezy biletowanej. Dochód z 

wejściówek zostałby przekazany na cele charytatywne. Bal odbyłby się najprawdopodobniej w sobotę. 

Podczas posiedzenia rozważano jego organizację w holu Collegium Maius oraz źródła 

dofinansowania.  

8. Wolne wnioski 

Mgr Filip Wałdoch przekazał pytanie od Prorektora ds. współpracy międzynarodowej, prof. UAM, dr. 

hab. Rafała Witkowskiego – czy Uczelniana Rada Doktorantów jest w stanie podjąć jakiekolwiek 

kroki w kierunku pomocy nauczycielom zdezorientowanym obecną sytuacją uchodźczą. 

Wiceprzewodniczący mgr Kamil Frąckowiak zapewnił, że temat zostanie podjęty w najbliższym 

czasie. 

Mgr Filip Wałdoch poruszył również sprawę możliwości rocznego, zabezpieczonego stypendium, 

przedłużenia kształcenia w Szkołach Doktorskich na skutek pandemii COVID-19. Mgr 

Wiceprzewodniczący Kamil Frąckowiak zauważył, że wymagałoby to nowelizacji ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce, która przewiduje świadczenie stypendialne tylko przez pierwsze cztery 

lata kształcenia. Jakkolwiek zauważono również, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów wystąpiła 

już ze wstępnym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki w rzeczonej sprawie.  
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9. Zamknięcie obrad 

Wiceprzewodniczący Kamil Frąckowiak zakończył posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów o 

godzinie 20:56. 

 

Protokół sporządził:  

/--/ 

 mgr Zbigniew Bierzyński 

 

 

Protokół sprawdziła i zatwierdziła: 

 

/--/ 

mgr Malwina Malinowska  

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UAM 

 


