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PROTOKÓŁ NR 2/2014/2015 

z II posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

18 listopada 2014 r. 

 

Dnia 18 listopada 2014 r. w Collegium Chemicum odbyło się II posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział 

pięcioro członków Prezydium: Jakub Józefiak – jako Przewodniczący Prezydium, 

Mateusz Bardziński, Filip Leszczyński, Sylwia Polcyn-Matuszewska, i Konrad 

Ziółkowski, a także zaproszeni goście: Marszałek Sejmiku Doktorantów UAM – 

Krzysztof Duda, Wicemarszałkini – Aleksandra Rytelewska oraz Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej –  Dominika Przybyszewska. Spotkanie poprowadził 

Przewodniczący Prezydium – Jakub Józefiak, a omawiane były poniższe punkty. 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum, po czym poinformował 

obecnych o bieżących kwestiach związanych z pracą Prezydium.  

2. Omówienie sytuacji budżetowej 

Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność opracowania zapotrzebowania na 

sprzęt i materiały biurowe wykorzystywany przez Sejmik Doktorantów. Zwrócił 

uwagę, że Sejmik Doktorantów potrzebuje kilku dodatkowych urządzeń, które można 

wykorzystać w bieżącej działalności. Członkowie Prezydium powierzyli opracowanie 

stosownego zamówienia Sylwii Polcyn-Matuszewskiej. 

Następnie Konrad Ziółkowski zwrócił uwagę na konieczność zorganizowania 

szkolenia przeznaczonego dla nowo wybranych członków Uczelnianej Komisji 

Ekonomicznej Doktorantów. Podkreślił, że takie szkolenie pozwoli członkom wyżej 

wymienionej Komisji na zwiększenie kompetencji. Członkowie Prezydium poparli 

wniosek i powierzyli Konradowi Ziółkowskiemu przygotowanie wspomnianego 

szkolenia. 

Pozostałe kwestie budżetowe Członkowie Prezydium zdecydowali się omówić na 

następnym posiedzeniu Prezydium. 



 

3. Wykład nt. „Modelu funkcjonowania studiów doktoranckich” 

Przewodniczący poinformował o możliwości uczestnictwa w wykładzie dr hab. 

Andrzej Kraśniewski, pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, który 

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r., o godzinie 9.00 w Sali Senatu. Członkowie 

Prezydium zdecydowali, że Prezydium reprezentować będzie Konrad Ziółkowski. 

4. Podział funduszu pomocy materialnej 

Przewodniczący przedstawił członkom Prezydium pismo Pełnomocnika Rektora ds. 

Pomocy Materialnej dr Przemysława Rachowiaka w sprawie sposobu realizacji 

funduszu pomocy materialnej w części dotyczącej świadczeń socjalnych i stypendiów 

dla najlepszych doktorantów. Przewodniczący zasugerował by fundusz pomocy 

materialnej podzielić proporcjonalnie do ilości wniosków.  

Konrad Ziółkowski zwrócił jednak uwagę, że nie wszystkie wydziały zgłosiły do tej 

pory informację na temat ilości wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów. 

Wobec braku posiadania pełnych danych Konrad Ziółkowski zasugerował 

wstrzymanie się od podjęcia decyzji dotyczącej podziału funduszu pomocy 

materialnej. Dodatkowo zwrócił uwagę, że zmiana wysokości stypendium dla 

najlepszych doktorantów wpłynie na ilość przyznanych stypendiów. Zasugerował 

jednak by zwiększyć kwotę stypendium, gdyż aktualnie przyznawana kwota jest 

jedną z najniższych w porównaniu do innych uczelni wyższych.  

Filip Leszczyński zasugerował, że obecna liczba stypendiów wynosząca ok. 11% 

ogółu doktorantów jest adekwatna do charakteru świadczenia. Konrad Ziółkowski w 

dyskusji wyraził opinię by nie zmieniać proporcji podziału funduszu pomocy 

materialnej co zostało wyrażone w uchwale nr 2/2014/2015. Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. 

W dalszej kolejności Konrad Ziółkowski poinformował zebranych, że regulamin 

stypendium dla najlepszych doktorantów został wstępnie przyjęty, jednocześnie 

zreferował zebranym treść zaproponowanych zmian i poprawek do Regulaminu.  

W kwestii dotyczącej przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów dla 

osób przedłużających okres studiów, Przewodniczący zwrócił uwagę, że w niektórych 

przypadkach powód przedłużenia studiów jest uzasadniony i zaproponowana lista 

warunków otrzymywania stypendium w trakcie przedłużenia studiów nie jest 

wystarczająca. Członkowie Prezydium zadecydowali by kwestię spornych zapisów w 

przedmiotowym regulaminie poruszyć w trakcie spotkania z Prorektorem prof. dr hab. 

Krzysztofem Krasowskim w dn. 21.11.2014 r.     

5. Przedstawienie i omówienie planu działań Prezydium  

Następnie Przewodniczący zaproponował plan działań Prezydium w najbliższym 

czasie. Zwrócił uwagę, iż Prezydium w dalszym ciągu powinno zwracać dużą uwagę 

na kontynuację szkoleń. 



 

Marszałek Sejmiku Doktorantów Krzysztof Duda zwrócił uwagę na konieczność 

powołania Komisji Prawnej. Marszałek zwrócił także uwagę na konieczność 

dostosowania Regulaminu Stypendiów Doktoranckich do nowego rozporządzenia 

ministerialnego. Krzysztof Duda zwrócił uwagę, by treść artykułu 13 przedmiotowego 

Regulaminu została zmieniona. Zasugerował także dwa warianty zmian 

wspomnianego artykułu.  

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w trakcie spotkania z Prorektorem prof. dr hab. 

Krzysztofem Krasowskim należy poruszyć kwestię zwiększenia limitów miejsc dla 

doktorantów na kursach języka angielskiego w Szkole Języków Obcych.  

6. Wolne wnioski i głosy 

Wobec braku wolnych wniosków i głosów Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz Prezydium 

 


