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PROTOKÓŁ NR 2/2018/2019 
z II posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
2 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Dnia 2 grudnia 2018r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach, Parku  
im. A. Bnińskiego 1 w Sali Kolumnowej odbyło się II posiedzenie Prezydium Sejmiku 
Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiedzenie miało 
charakter otwarty dla wszystkich członków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zaproszonych gości. W spotkaniu wzięło 
udział czterech członków Prezydium: Krystian Florkowski – jako przewodniczący oraz 
Sara Górka, Syma Al Azab-Malinowska, Piotr Krzyżański, a także: członek Komisji 
Rewizyjnej – Mikołaj Krużyński i członkowie grudniowego szkolenia Samorządu 
Doktorantów UAM w Gułtowach. Na posiedzeniu nie był obecny członek Prezydium – 
Krzysztof Witczak. 

Posiedzenie miało następujący przebieg: 

 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący Krystian Florkowski stwierdził kworum i dokonał otwarcia obrad.  

2. Organizacja spotkania noworocznego  

Omówiono kwestie organizacyjne spotkania noworocznego dotyczące lokalizacji, 
zaproszeń oraz cateringu. Przybliżoną datę spotkania wyznaczono na 17/18 
stycznia 2019r.  

Na kierownika spotkania wyznaczona została Sara Górka. 

 



 

 

3. Organizacja pikniku dla doktorantów 

Omówiono kwestie organizacyjne pikniku dla doktorantów dotyczące daty 
i lokalizacji. Postanowiono zorganizować wydarzenie w ramach Rodzinnego 
Festynu Morasko 2019.  

Na kierowników spotkania wyznaczono Krystiana Florkowskiego i Symę  
Al Azab-Malinowską.  

4. Organizacja spotkania integracyjnego 

Omówiono kwestie organizacyjne spotkania integracyjnego dla doktorantów 
w Akumulatorach dotyczące miejsca, zaproszeń, finansowania oraz promocji 
wydarzenia. Przybliżoną datę spotkania wyznaczono na początek czerwca 2019r.  

Na kierowników spotkania wyznaczono Hannę Wiczanowską oraz Mikołaja 
Buchwalda. 

5. Organizacja otwartego posiedzenia sejmiku doktorantów 

Wyznaczono datę otwartego posiedzenia Sejmiku Doktorantów UAM dla 
wszystkich doktorantów UAM, w którym uczestniczyć będą Rektor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz 
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard 
Naskręcki. Przybliżona data spotkania to 27 luty 2019r. 

6. Wybór osób, które włączą się w pracę nad nowym statutem  

Postanowiono utworzyć Zespół ds. Statutu, który włączy się w pracę nad nowym 
statutem uczelni. W jego skład wchodzić będzie Komisja Prawna oraz członkowie 
Prezydium.  

7. Rekomendacje do nowego statutu UAM 

Przeprowadzono dyskusję na temat obecnych i przyszłych problemów przed 
jakimi będą stawiani doktoranci w dobie Ustawy 2.0, w wyniku której wypracowano 
rekomendacje od Samorządu Doktorantów do nowego statutu UAM dotyczące 
studiów III stopnia. W przypadku doktorantów realizujących studia III stopnia 
w ramach studium doktoranckiego poruszono kwestie dalszego finansowania 
pracy naukowej oraz studiów. Zwrócono również uwagę na brak możliwości 
skorzystania z dwóch przedłużeń studiów. W przypadku doktorantów kształcących 
się w szkołach doktorskich nałożono nacisk na określenie zasad dotyczących 
zmiany promotora, zmiany szkoły dziedzinowej, kwestii dydaktycznych, warunków 
oceny śródrocznej oraz ujednolicenie i ścisłe określenie zasad rekrutacji. 



 

 

Poruszono także kwestie braku reprezentanta doktorantów w Radzie Uczelni. 
Wypracowano 11 rekomendacji do nowego statutu UAM.  

 

8. Zakończenie obrad 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady prezydium. 

 

Protokół sporządziła:  

mgr Sara Górka 

Sekretarz Prezydium 

 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził 

 mgr Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium 

Sejmiku Doktorantów UAM 


