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PROTOKÓŁ NR 15/2014/2015 

z XV posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

12 sierpnia 2015 r. 

 

 

Dnia 12 sierpnia 2015 r. w Collegium Chemicum odbyło się XV posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W spotkaniu wzięło udział czworo członków Prezydium: Jakub Józefiak – jako 

przewodniczący, Mateusz Bardziński – jako wiceprzewodniczący, Filip Leszczyński, 

Sylwia Polcyn-Matuszewska i Konrad Ziółkowski, a także członkowie Komisji 

Rewizyjnej – Kalina Dyba oraz Paweł Łokić oraz zaproszeni goście – Marcin 

Dokowicz. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Prezydium – Jakub Józefiak, a 

omawiane były poniższe punkty. 

 

1. Otwarcie obrad 

Jakub Józefiak dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

 

2. Przydział miejsc w domach studenckich dla doktorantów 

Jakub Józefiak poinformował zebranych, że wszystkie wnioski doktorantów o 

przydział miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2013/2014 zostały 

rozpatrzone pozytywnie, zaś w roku 2014/2015 6 przypadków odmowy. W roku 

akademickim 2014/2015 53 doktorantów zamieszkiwało domy studenckie. 

Następnie zebrani poddali pod dyskusję możliwe zapotrzebowanie doktorantów na 

miejsca w nowym domu studenckim, który powstaje na terenie kampusu Morasko. 

Zebrani zwracali uwagę, że miejsca w nowym akademiku będą szczególnie 

pożądane przez doktorantów z wydziałów, które ulokowane są na terenie ww. 



 

kampusu. Niestety, wobec braku danych ilu doktorantów z tych wydziałów 

zamieszkuje akademiki ciężko podjąć się dokładnego prognozowania. 

Jednakże w toku dyskusji zebrani byli zgodni, iż nowy akademik może cieszyć się 

zainteresowaniem pośród osób, które do tej pory nie były zainteresowane 

mieszkaniem w domach studenckich. Zwracano także uwagę na konieczność 

zwołania pośród doktorantów konsultacji dotyczących puli pokoi oraz ich 

standardu. Zebrani podkreślali, że w nowym akademiku powinno się także 

uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych oraz par zamieszkujących domy 

studenckie wraz z dziećmi. 

Zebrani zobowiązali przewodniczącego Prezydium – Jakuba Józefiaka, aby ustalił 

terminy do kiedy muszą być przeprowadzone konsultacje.  

3. Wybór przedstawiciela doktorantów Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 

Interdyscyplinarnych i Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w zakresie 

Biologii, Chemii i Fizyki Nanostruktur 

Następnie zarządzono głosowanie nad kandydaturą mgr Joanny Kanigowskiej 

jako przedstawiciela doktorantów Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 

Interdyscyplinarnych i Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w zakresie 

Biologii, Chemii i Fizyki Nanostruktur. 

Prezydium jednogłośnie przyjęło kandydaturę mgr Joanny Kanigowskiej. 

4.  Szkolenie dla doktorantów w trakcie 10. Zjazdu Filozoficznego 

Filip Leszczyński zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy byliby zainteresowani 

prowadzeniem szkolenia adresowanego do doktorantów biorących udział w 10. 

Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 15-19 września br. w 

Poznaniu. 

Konrad Ziółkowski oraz Marcin Dokowicz zadeklarowali wstępnie możliwość 

poprowadzenia takiego szkolenia. Tematyka szkolenia ma zostać ustalona w 

porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu Filozoficznego. 

5. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu wydziałowych Komisji Stypendialnych. 

Konrad Ziółkowski zwrócił uwagę zebranych na problem nieprawidłowości w 

funkcjonowania wydziałowych Komisji Stypendialnych. Według Konrada 

Ziółkowskiego nieprawidłowości miałyby dotyczyć braku powołania przez 

Dziekanów komisji lub braku protokołowania posiedzeń tychże komisji. 

Wspomniane nieprawidłowości mogą skutkować i w pojedynczych przypadkach 

już skutkują indywidualnymi pozwami sądowymi. 

Zebrani zwrócili uwagę, że brak powołania przez Dziekanów stosownych komisji 



 

często jest podyktowany brakiem stosownego wniosku od samorządów 

doktoranckich. Marcin Dokowicz wyraził opinię, że każda nowo wybrana komisja 

stypendialna powinna obowiązkowo przechodzić szkolenie z zakresu Funduszu 

Pomocy Materialnej. Zaproponowano także by dla wydziałowych i instytutowych 

rad doktoranckich przygotować stosowną instrukcję. 

Posiedzenie Prezydium opuścił Paweł Łokić członek Komisji Rewizyjnej. 

6. Pismo do Rektora w sprawie miejsca pracy naukowej i dydaktycznej dla 

doktorantów 

Następnie zebrani dyskutowali nad problemem braku miejsca do pracy naukowej i 

dydaktycznej, który dotyczy wielu doktorantów. Problem ten był już dyskutowany 

podczas posiedzeń Sejmiku Doktorantów w dniach 12 marca oraz 17 kwietnia br. 

przy okazji prac nad zmianami w Regulaminie studiów doktoranckich w 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Sejmik Doktorantów w finalnym projekcie zmian w ww. Regulaminie zdecydował o 

wykreśleniu zapisu dotyczącego obowiązku zapewnienia miejsca do pracy 

naukowej i dydaktycznej spoczywającego na Wydziałach. Niestety, w toku 

dalszych prac nad zmianami w ww. Regulaminie sprawa ta została zapomniana i 

nie podjęto dalszych kroków w tej sprawie. 

Członkowie Prezydium zdecydowali, że należy wrócić do problemu 

zasygnalizowanego w trakcie bieżącego roku akademickiego przez niektóre rady 

doktorantów. Przewodniczący Prezydium mgr Jakub Józefiak został zobligowany 

do zredagowania stosownego pisma adresowanego do JM Rektora. 

7. Wolne wnioski 

Wobec braku wolnych wniosków Jakub Józefiak zakończył posiedzenie 

Prezydium. 

 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz  Prezydium 

 

 

 


