
                  Sejmik Doktorantów 

 

Poznań, dn. 1 grudnia 2016 r. 

  

PROTOKÓŁ NR 3/2016/2017 

z III posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

1 grudnia 2016 r., godz. 18:00 

  

  

1.      Otwarcie obrad 

Posiedzenie otworzył mgr Piotr Krzyżański, Marszałek Sejmiku. Uroczyście powitał 

obecnych przedstawicieli Władz Rektorskich: Jego Magnificencję Rektora Prof. UAM dr. 

hab. Andrzeja Lesickiego oraz Panią Prorektor Prof. UAM dr hab. Beatę Mikołajczyk i Pana 

Prorektora Prof. UAM dr. hab. Marka Nawrockiego. 

  

 

2.      Komunikaty 

Przewodniczący Prezydium, mgr Mikołaj Krużyński, wspomniał o minionym spotkaniu 

integracyjnym doktorantów, na którym obecny był również Jego Magnificencja Rektor Prof. 

UAM dr hab. Andrzej Lesicki. Poza tym powiedział o konferencji nt. modeli funkcjonowania 

studiów doktoranckich, w której uczestniczył jako przedstawiciel Samorządu Doktorantów 

mgr Mateusz Bardziński. Zapowiedział także szkolenie organizowane przez Samorząd dla 

przedstawicieli każdego Wydziału w dniach 16-18 grudnia br. w Gułtowach. Zapytał o 

zainteresowanie zorganizowaniem wigilii doktoranckiej. 
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3.      Dyskusja z udziałem przedstawicieli Władz Rektorskich studiów doktoranckich w 

Uniwersytecie na temat zasad współpracy pomiędzy Władzami Rektorskimi a Samorządem 

Doktorantów 

Głos zabrał Jego Magnificencja Rektor Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, który 

podziękował za możliwość spotkania z przedstawicielami doktorantów, o które sam poprosił. 

Zwrócił uwagę, że z grona doktorantów wywodzi się przyszła kadra pracownicza 

uniwersytetu. Mówił o przygotowaniach do Kongresu Nauki Polskiej, jaki odbędzie się za 

sprawą Ministerstwa Nauki we wrześniu 2017 r. Dalej przedstawił sytuację doktorantów na 

UAM w oparciu o aktualne statystyki: dot. liczby przyjmowanych doktorantów, liczby 

stypendiów,  uzyskanych stopni naukowych. 

Następnie Jego Magnificencja Rektor zaproponował otwarcie dialogu. Doktoranci zapytali o 

rolę samorządu doktorantów i studentów w świetle nowelizowanej ustawy. Rola ta jest 

niezwykle ważna, podobnie jak ich udział w różnych gremiach. Pani Prorektor  Prof. UAM dr 

hab. Beata Mikołajczyk podkreśliła udział studentów i doktorantów w takich gremiach jak 

rada ds. jakości kształcenia. Podkreśliła też problem programu studiów doktoranckich. 

Zapowiedziała, że w przyszłym roku akademickim konkurs na działania projakościowe 

będzie dedykowany studiom doktoranckim. Niezbędna jest rzetelna diagnoza – dalsze 

działania zależeć będą od nowych ustaw w styczniu 2017 r. Pan Prorektor Prof. UAM dr hab. 

Marek Nawrocki podkreślił, jak trudno jest wypracować jednolity system studiów 

doktoranckich wobec różnorodnych potrzeb i specyfiki poszczególnych dyscyplin. 

Na zakończenie Jego Magnificencja Rektor zachęcił doktorantów do współpracy, pisania 

maili, indywidualnych kontaktów we wszelkich potrzebach i sugestiach. 

  

4.      Informacja dotycząca wyjazdu szkoleniowego w Gułtowach 

Tematyka wyjazdu szkoleniowego związana będzie z bogato zapowiadającym się rokiem 

akademickim. Omówiona zostanie możliwość składania wniosków o stypendia w systemie 

USOS. Poza tym, podjęta będzie kwestia jakości protokołów z posiedzeń komisji wyborczej 

na Wydziałach. Planowane są także kolejne zmiany na poziomie Ministerstwa. Zapytano 

także o inne propozycje ze strony doktorantów. 
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5.      Dyskusja nad planami działalności Samorządu Doktorantów w 2017 r. 

Zapytano o sposoby aktywizacji społeczności doktorantów: jakie działania można podjąć? 

Jaka wygląda nasza analiza sytuacji? Zaproponowano np. spotkanie z przewodniczącymi 

samorządów wydziałowych. Zapytano o potrzeby szkoleń, sieci współpracy, o kontakty 

między Wydziałami. Poruszona została kwestia wykładów czy warsztatów 

ogólnouniwersyteckich. W semestrze letnim pojawi się 8 wykładów, natomiast w bieżącym są 

dwa w języku angielskim. Władze rektorskie zaproponowały doktorantom przygotowanie 

listy interesujących ich tematów wykładów w terminie do końca 2016 r. w celu opracowania 

programu na przyszły rok. Ponadto, wszelkie propozycje warto przekazywać na bieżąco.   

  

 

6.      Wybór członków Komisji Prawnej Samorządu Doktorantów 

W głosowaniu nr 1 dotyczącym udzielenia absolutorium komisji prawnej z roku 2015/2016 

wzięło udział 12 uprawnionych. Głosowanie odbyło się za pomocą kart do głosowania 

rozdzielonych przez Komisję Skrutacyjną. Głosowano za pomocą napisania „tak”, „nie” lub 

„wstrzymuję się” na karcie przy nazwisku członka. 

Wyniki głosowania: 

·         Mgr Marta Karpińska – tak 

·         Mgr Marcin Sidor – tak 

·         Mgr Paulina Pawlak – tak 

Następnie według tych samych reguł przeprowadzono głosowanie (nr 2) do komisji prawnej 

na rok 2016/2017. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

·          Mgr Marta Karpińska – 11 x „tak”, 1 x „nie” 

·         Mgr Marcin Sidor – 12 x „tak” 

·         Mgr Paulina Pawlak – 12 x „tak” 

W wyniku głosowania wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli w skład komisji prawnej. 
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7.      Wybór członków Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Doktorantów 

W głosowaniu nr 3 dotyczącym udzielenia absolutorium Uczelnianej Komisji Ekonomicznej 

Doktorantów z roku 2015/2016 wzięło udział 12 uprawnionych. Głosowanie odbyło się za 

pomocą kart do głosowania rozdzielonych przez Komisję Skrutacyjną. Głosowano za pomocą 

napisania „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się” na kartce przy nazwisku członka. 

Wyniki głosowania: 

·         Mgr Izabela Grzelak – tak 

·         Mgr Małgorzata Machcińska – tak 

·         Mgr Ewelina Chodakowska – tak 

Następnie według tych samych reguł przeprowadzono głosowanie (nr 4) do komisji 

ekonomicznej na rok 2016/2017. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 

głosów: 

·          Mgr Jacek Haponiak – 11 x „tak”, 1 x „nie” 

·         Mgr Piotr Chmielewski – 12 x „tak” 

·         Mgr Łukasz Nizio – 12 x „tak” 

W wyniku głosowania wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli w skład komisji ekonomicznej. 

  

8.      Wybór członków Komisji Stypendialnej Samorządu Doktorantów 

W głosowaniu nr 5 dotyczącym udzielenia absolutorium komisji stypendialnej z roku 

2015/2016 wzięło udział 12 uprawnionych. Głosowanie odbyło się za pomocą kart do 

głosowania rozdzielonych przez Komisję Skrutacyjną. Głosowano za pomocą napisania „tak”, 

„nie” lub „wstrzymuję się” na kartce przy nazwisku członka. 

Wyniki głosowania: 

·         Mgr inż. Mikołaj Krużyński – tak 

·         Mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska – tak 

·         Mgr Filip Leszczyński – tak 

·         Mgr Władysław Jóźwicki – tak 
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Następnie według tych samych reguł przeprowadzono głosowanie (nr 6) do komisji 

stypendialnej na rok 2016/2017. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 

głosów: 

·         Mgr Piotr Krzyżański – 12 x „tak” 

·         Mgr Dorota Krużyńska – 12 x „tak” 

·         Mgr Mikołaj Krużyński – 12 x „tak” 

·         Mgr Piotr Chmielewski – 10 x „tak”, 2 x „nie” 

W wyniku głosowania wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli w skład komisji ekonomicznej. 

 

9.      Zatwierdzenie preliminarza budżetu Samorządu Doktorantów na rok 2016/2017 

Następnie mgr Tomasz Sowada przedstawił preliminarz budżetu Samorządu Doktorantów na 

rok 2016/2017, który po drobnych poprawkach został przyjęty jednomyślnie. 

  

10.  Wolne głosy i wnioski 

Nie było żadnych wolnych głosów. 

  

11.  Zamknięcie obrad 

Mgr Piotr Krzyżański zakończył obrady. 

  

Protokół sporządziła: 

/-/  

Mgr Katarzyna Wasiutyńska  

    

    Marszałek  

/-/ 

Mgr Piotr Krzyżański 


