
 

Poznań, dnia 20 czerwca 2022 roku  

 

PROTOKÓŁ NR 4/2021/2022 

Z IV posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Posiedzenie odbyło się na platformie Microsoft Teams 

06 czerwca 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 mgr Martynę Górską. 

3. Podsumowanie dnia Kandydatki i Kandydata do szkół doktorskich UAM. 

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska oraz 

Wiceprzewodniczący mgr Kamil Frąckowiak podsumowali Dzień Kandydatki i Kandydata do Szkół 

Doktorskich UAM. Przedstawione zostały statystyki dotyczące liczby osób, które wzięły udział w 

wydarzeniu, z podziałem na poszczególne Szkoły Doktorskie oraz omówione zostały pytania 

kandydatów, które najczęściej pojawiały się w trakcie ww. wydarzenia. Na tej podstawie zasugerowano 

kilka zmian, które pomogłyby usprawnić przyszłoroczny Dzień Kandydatki i Kandydata oraz przyszłą 

rekrutację do SD. W szczególności zarekomendowano by: 1) kryteria rekrutacji do SD UAM w 

przyszłym roku akademickim były opublikowane przed Dniem Kandydatki i Kandydata, 2) w 

przyszłorocznym wydarzeniu brały udział także pracownicy Biura SD, którzy mogliby także udzielać 

odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalnych związanych z kształceniem w SD, 3) w 

przyszłorocznym wydarzeniu uczestniczył/a także przedstawiciel/ka Sekcji Spraw Studenckich 

udzielając informacji o możliwości zakwaterowania doktorantów w Domach Studenckich, 4) rekrutacje 

do wszystkich SD działających na UAM odbywały się w podobnym terminie, co umożliwiłoby 

odpowiednie dostosowanie daty przeszłorocznego Dnia Kandydatki i Kandydata.  

4. Wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o zmianę numeracji uchwały URD nr 1 i 17 i 

brzmienia uchwały nr 6. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, mgr Marlena Kaźmierska, przedstawiła wniosek o zmianę 

numeracji uchwały URD nr 1 i 17 i brzmienia uchwały nr 6. Po szczegółowym uzasadnieniu ww. zmian, 

wniosek został jednomyślnie zaakceptowany (10 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”). W konsekwencji, 

wprowadzono następujące zmiany: numeracja uchwały URD nr 1 – została zmieniona na nr 1b, 

numeracja uchwały nr 17 – została zmieniona na nr 1a, oraz wprowadzono zmiany w brzmieniu uchwały 

nr 6. 

5. Bal Doktoranta UAM - kwestie organizacyjne. 

Mgr Filip Wałdoch szczegółowo omówił sprawy organizacyjne dotyczące Balu Doktoranta UAM. W 

szczególności, przedstawione zostały kwestie finansowe ww. wydarzenia oraz omówione zostało ogólne 

zainteresowanie wydarzeniem wśród społeczności doktoranckiej UAM. Przewodnicząca mgr Malwina 

Malinowska przypomniała, że dochód z wejściówek zostanie w całości przekazany na zakup sprzętu 

Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego. 

6. Gułtowy - wyjazd szkoleniowo-integracyjny wraz z nadzwyczajnym posiedzeniem URD. 

 



Mgr Marlena Kaźmierska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące planowanego wyjazdu 

szkoleniowo-integracyjnego, który odbędzie się w dniach 15-17 lipca br. Wyjazd organizowany jest 

wraz z Towarzystwem Doktorantów UJ pod szyldem UAMUJ - Letnie Forum Samorządowców 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Zgłoszenia chęci wyjazdu należy zgłaszać do 25 czerwca w odpowiedzi na maila z ogłoszeniem ww. 

wyjazdu. Przedstawiony został wstępy plan wyjazdu – data i godzina wyjazdu, miejsce zbiórki, 

harmonogram wydarzeń zaplanowanych w ramach wyjazdu oraz uczestnictwo gości z zewnątrz.  

7. Powołanie członkiń/członków do Podkomisji Stypendialnych poszczególnych Szkół 

Dziedzinowych Uczelnianej Komisji Stypendialnej (stypendia rektora, socjalne, zapomogi, dla 

niepełnosprawnych, zakwaterowanie w domach studenckich). 

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska poinformowała 

zebranych o obowiązku powołania członkiń/członków podkomisji ds. doktorantów do dnia 15 czerwca 

br. Powołani członkowie powinni reprezentować wszystkie wydziały wchodzące w skład 

poszczególnych Szkół Dziedzinowych, a w ich gronie powinni znaleźć się zarówno przedstawiciele 

studiów doktoranckich, jak i szkół doktorskich UAM. Listę osób powołanych do pracy w podkomisji ds. 

doktorantów należy wysłać drogą mailową do Przewodniczącej Zarządu Uczelnianej Rady 

Doktorantów.  

8. Powołanie członkiń i członków do komisji stypendialnych (stypendium doktoranckie i 

projakościowe) 

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska poinformowała 

zebranych o obowiązku powołania członkiń/członków do komisji stypendialnych. Komisje te rozpatrują 

wnioski o stypendium doktoranckie i stypendium projakościowe dla doktorantów kształcących się na 

studiach doktoranckich. W związku z faktem wygaszania studiów doktoranckich na poczet Szkół 

Doktorskich, komisje te powoływane są w bieżącym roku akademickim po raz ostatni. 

9. Możliwość przedłużenia studiów doktoranckich dla doktorantów z otwartym przewodem. 

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska oraz 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mgr Marlena Kaźmierska przedstawiły podstawy prawne 

dotyczące przedłużania studiów doktoranckich. W świetle prawa, doktorant z otwartym przewodem 

doktorskim ma możliwość przedłużenia studiów do 31 grudnia 2023 r.  

10. Spotkanie z Prorektorem Wojtaszkiem. 

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska poinformowała o 

planowanym spotkaniu z Prorektorem P. Wojtaszkiem. W toku dyskusji, wyszczególniono następujące 

kwestie wymagające konsultacji z Prorektorem: 1) praktyki zawodowe doktorantów kształcących się w 

szkołach doktorskich, w tym minimalna i maksymalna liczba godzin zajęć, które doktorant zobowiązany 

jest przeprowadzić, 2) ścieżka obiegu dokumentów doktoranckich po pandemii.  

11. Wolne wnioski. 

Przedstawiona została kandydatura mgr Kamila Frąckowiak na przedstawiciela doktorantów w The 

Scientific Advisory Board. Wniosek został jednomyślnie zaakceptowany przez uczestników posiedzenia. 

Przewodnicząca Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów mgr Malwina Malinowska przypomniała o 

środkach finansowych przeznaczonych na dofinansowanie Szkół Dziedzinowych. Każda ze Szkół 

Dziedzinowych UAM może przedstawić swój wniosek z prośbą o dofinansowanie działalności 

doktorantów. Dofinansowanie może być przeznaczone np. na zakup materiałów biurowych lub drobnego 

sprzętu, który służyć będzie całej społeczności danej Szkoły. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć 

do Przewodniczącej Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów do dnia 31 grudnia 2022 r.  

12. Zamknięcie obrad  

Wiceprzewodniczący mgr Kamil Frąckowiak zakończył posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów o 

godzinie 21:30. 

 

 



 

 

Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Martyna Górska 

Członkini Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

 

Protokół sprawdziła i zatwierdziła: 

/--/ 

mgr Malwina Malinowska 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UAM 

 


