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PROTOKÓŁ NR 3/2014/2015 

z III posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

25 listopada 2014 r. 

 

Dnia 25 listopada 2014 r. w Collegium Chemicum odbyło się III 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: członkini Komisji Rewizyjnej –  Kalina Dyba. 

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. Sprawy bieżące 

Wiceprzewodniczący Prezydium Mateusz Bardziński zdał relację z VIII zjazdu 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (dalej: DFUP) w Opolu (w dn. 21-22 

listopada br.). Zjazd dotyczył m.in. zmian w statucie DFUP, które jednak nie mogły 

zostać uchwalone z powodu braku kworum. W trakcie zjazdu zreferowano także 

ustalenia wynikające z ostatniego zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz 

konsultowano treść projektu Kodeksu Etyki Doktoranta. Wedle relacji Mateusza 

Bardzińskiego DFUP nawiązał współpracę z Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną 

oraz powołał pełnomocnika ds. współpracy zagranicznej. Członkowie Prezydium 

następnie rozpoczęli dyskusję na temat formuły dalszego uczestnictwa w DFUP. 

Następnie Konrad Ziółkowski zreferował spotkanie z 22 listopada br.  

z Porozumieniem Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych (dalej: 

PDNHiS), w którym uczestniczył on oraz Sylwia Polcyn-Matuszewska. Pierwszą 

aktywnością przedmiotowej organizacji ma być planowana konferencja „Rola nauk 

humanistycznych i społecznych we współczesnej cywilizacji: stan, diagnoza, 



 

propozycje” w maju 2015 r we Wrocławiu. Konrad Ziółkowski wysoko ocenił 

merytoryczność spotkania, a następnie poddał pod dyskusję ewentualne wsparcie 

finansowe organizowanej konferencji w kwocie 5.000 PLN. Członkowie Prezydium 

zgodzili się by włączyć tę kwotę do Preliminarza wydatków na rok 2015. Kolejną 

sprawą poruszoną przez Konrada Ziółkowskiego było przygotowywanie przez 

PDNHiS ankiety adresowanej do doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.  

Przewodniczący Jakub Józefiak zreferował przebieg spotkania Prorektora prof. dr 

hab. Krzysztofa Krasowskiego z kierownikami studiów doktoranckich. W trakcie tego 

spotkania poruszono następujące kwestie:  

  przedstawiono stanowisko Uniwersytetu w sprawie interpretacji przepisów 

dotyczących formalnego zakończenia studiów doktoranckich; dla doktorantów 

z rekrutacji w roku 2012/2013 oraz późniejszych ukończenie studiów 

doktoranckich może nastąpić wyłącznie poprzez obronę rozprawy doktorskiej, 

 poinformowano o polityce Prorektora prof. Krasowskiego w sprawie 

przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na przedłużeniu, 

 poinformowano o planowanym możliwym finansowaniu stypendiów dla 

doktorantów, 

 Przewodniczący zrelacjonował także dyskusję dotyczącą interpretacji 

obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych dla doktorantów, 

 

Następnie Prezydium dyskutowało nad sprawą finansowania Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Zdecydowano się postulować u Prorektora o wydzielenie z ogólnej 

puli środków przeznaczanych na biblioteki kwoty na finansowanie dostępu do 

specjalistycznych baz danych i innych wartościowych repozytoriów. Członkowie 

Prezydium zwracali uwagę, że internetowe bazy danych są we współczesnej nauce 

niezbędnym elementem wszelkich prac badawczych, a dostęp do nich jest 

priorytetem dla każdego naukowca bez względu na jego specjalizację. 

Kolejną dyskutowaną sprawą była zasadność pobierania przez Uniwersytet opłat za 

wydanie nowej legitymacji doktoranckiej, np. z chwilą wykorzystania wszystkich 

miejsc na hologramy lub zmiany nazwiska. Mateusz Bardziński został oddelegowany 

przez Prezydium do ustalenia podstawy naliczania wspomnianej opłaty. 

Ostatnią poruszaną kwestią w tej części posiedzenia był Preliminarz wydatków na 

rok 2015 na działalność Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Sylwia Polcyn-Matuszewska przedstawiła zebranym jego 

projekt. Następnie omówiono i przedyskutowano poszczególne punkty 

przedmiotowego preliminarza, które zostaną zaproponowane do uchwalenia podczas 

najbliższego posiedzenia Sejmiku Doktorantów. 



 

 

3. Podział funduszu pomocy materialnej 

Następnie Prezydium dyskutowało nad wyborem wariantu sposobu realizacji 

funduszu pomocy materialnej dla doktorantów spośród propozycji przedstawionych 

przez Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej dr Przemysława Rachowiaka. 

Konrad Ziółkowski zarekomendował przyjęcie progu dochodowego w wysokości 850 

zł/m-c, które skutkowałoby wysokością poszczególnych świadczeń w następującej 

wysokości: stypendium socjalne podstawowe wynosiłoby 250 zł/m-c, zwiększenie 

mieszkaniowe w wysokości 220 zł/m-c, stypendium specjalne – 300 zł/m-c oraz 

zapomoga do 1000 zł. W tym wariancie rezerwa Uczelnianej Komisji Ekonomicznej 

Doktorantów wynosiłoby 3742 zł/m-c. 

Propozycję poddano pod głosowanie. Propozycję przyjęto jednogłośnie, a następnie 

sporządzono uchwałę nr 2/14_15 

 

4. Wolne wnioski 

Sekretarz Prezydium Filip Leszczyński zgłosił wniosek by Prezydium zaproponowało  

stworzenie jednolitego wzoru dokumentu będącego swego rodzaju referencjami 

Rektora (lub jego pełnomocnika/ów) wystawianymi na żądanie doktoranta w trakcie 

studiów oraz obligatoryjnie wraz z momentem uzyskania stopnia doktora. W 

rzeczonych referencjach zawarte powinny być informacje na temat przebiegu studiów 

doktoranckich (m.in. zaliczone przedmioty, prowadzone zajęcia, odbyte konferencje 

naukowe, staże zagraniczne) oraz dodatkowych aktywności, które mogą 

zaświadczać o zdobytych doświadczeniach i nabytych kompetencjach. W ocenie 

Sekretarza Prezydium taki dokument jest niezbędny, gdyż doktoranci podejmują się 

wielu dodatkowych inicjatyw, takich jak: 

 zajęcia popularyzujące konkretną dyscyplinę naukową na poziomie edukacji 

ustawicznej, 

 pełnienie funkcji opiekuna pomocniczego kół naukowych, 

 praca na rzecz promocji Uniwersytetu lub jego poszczególnych jednostek, 

 oraz wielu innych, 

które także składają się na ich pracę w trakcie studiów doktoranckich. Na końcu Filip 

Leszczyński wyraził przekonanie, że taki dokument mógłby posłużyć doktorantom i 

absolwentom studiów doktoranckich w udokumentowaniu swoich kompetencji w 

trakcie poszukiwania pracy lub ubiegania się o nagrody, stypendia itp. 

Pozostali członkowie Prezydium wyrazili swoją aprobatę wobec tego pomysłu, 

jednakże podkreślali, że projekt stosownego wzoru dokumentu wymaga prac 



 

przygotowawczych, dlatego zdecydowali się przenieść dalszą dyskusję na kolejne 

posiedzenie Prezydium.   

Wobec braku innych wolnych wniosków i głosów Przewodniczący zamknął 

posiedzenie. 

 

 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz Prezydium 

 


