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PROTOKÓŁ 

Posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

23 stycznia 2012 r., Wydział Historyczny  

 

W poniedziałek, dnia 23 stycznia 2012 r. odbyło się trzecie w roku akademickim 2011/2012 

posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM. W spotkaniu prowadzonym przez 

przewodniczącą Annę Mrozowską wzięło udział 12 osób (11 członków URD i przewodniczący 

Sejmiku Doktorantów). Podczas zebrania omówione zostały kolejno następujące kwestie: 

 

1. Łukasz Scheffs przedstawił pozostałym członkom URD kwestię nieważnych legitymacje 

"uczestników studiów doktoranckich" (wydanych w oparciu o niewłaściwe rozporządzenie – 

doktoranci Uniwersytetu powinni posiadać "legitymację doktoranta", legitymacje wydane dla 

placówek naukowych, a nie jednostek organizacyjnych do jakich zalicza się UAM). Na spotkaniu z 

rektorem 25 stycznia 2012 r. problemy związane z błędnymi legitymacjami (konieczność zwrotu 

pieniędzy przez Uniwersytet np. za mandaty, sprawy zniżek w środkach transportu publicznego) 

będzie referował w imieniu URD Łukasz Scheffs. 

 

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych: z inicjatywy rektora Krzysztofa Krasowskiego rektor Andrzej 

Lesicki będzie rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych. Zgodnie z nowym 

regulaminem funduszu dla pracowników, podwyższone zostaje świadczenie letnie ("gruszowe"), 

zlikwidowane zimowe ("karpiowe"). Postulatem doktorantów jest jednak rozdzielenie świadczenia 

socjalnego w roku akademickim 2011/2012 na raty (zachowanie "karpiowego", w którym wzorem 

lat ubiegłych uwzględnieni byliby również doktoranci 1. roku studiów doktoranckich). Kwestia 

formy płatności w kolejnych latach została poddana głosowaniu: 

a) wypłata świadczenia w jednej racie (podczas wakacji letnich, jeden wniosek – sugestia rektora 

Lesickiego) - 1. rok nie korzysta wówczas z FŚS,  

b) wypłata świadczenia w dwóch ratach.  

W głosowaniu wzięło udział 11 osób uprawnionych do głosowania. Za świadczeniem w jednej racie 

(a) – 9 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY.  

 

3. Prace nad nowym programem studiów: Do komisji (oceny jakości kształcenia i zapewniania 

jakości kształcenia) przy Radzie ds. Jakości Kształcenia niezbędnym jest wyłonienie reprezentanta 
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doktorantów – plany i programy studiów doktoranckich z wydziałów winny być przekazywane do 

owego przedstawiciela. Wyboru przedstawiciela i jego zastępcy dokonano w tajnym głosowaniu: 

a) Konrad Kapcia (zgoda kandydata) - 11 głosów ZA 

b) Marcin Dokowicz (zgoda kandydata) - 10 głosów ZA, 1 głos wstrzymujący 

Reprezentantem doktorantów w komisjach został Konrad Kapcia, jego zastępcą Marcin Dokowicz. 

 

4. Stypendia dla najlepszych doktorantów – sprawa Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii: 

decyzja dziekana WNS w formie ustnej dyspozycji o wspólnych kryteriach z WNS (jedna lista 

rankingowa, ponieważ IF podlega pod wydział). Odmienne kryteria dla IF są zaś załącznikiem do 

zarządzenia rektora o stypendiach dla najlepszych doktorantów są różne (zatwierdzone przez 

rektora!). Kwestia ta musi zostać poruszona na spotkaniu z władzami rektorskimi 25 stycznia  

2012 r.   

a) konieczna uchwała dot. puli na stypendia dla najlepszych doktorantów (wysokość 

pojedynczego stypendium - 300 zł), % doktorantów otrzymujących nie jest ustalony – 

proporcjonalnie do liczby doktorantów wydziału. Głosownie jawne dot. wysokości stypendium 

ustalonej na 300 zł - jednogłośna zgoda na utrzymanie tej wysokości stypendium dla najlepszych 

doktorantów. 

b) problem stypendiów dla najlepszych doktorantów na 1. roku na Wydziale Historycznym, 

uchwała o rekrutacji na pierwszy rok, przyjmowanie na niestacjonarne – konieczność ustalenia 

kryteriów, których brak było przy rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 (brak listy rankingowej 

będącej podstawą do wypłat stypendiów dla najlepszych doktorantów) 

c) dotacja projakościowa – brak informacji o kryteriach i terminie powstania regulaminu. 

d)  podwyższenie stypendiów doktoranckich – pismo do rektora w sprawie podwyższenia 

minimalnego stypendium (podwyższenie wynika z zapisów ustawy) 

 

5. Prace doktorantów nad umową doktorantów z uczelnią: żadna uczelnia nie podpisała jak do tej 

pory umów. Umowa na UAM tworzona (Anna Mrozowska) jest na wzór umów ze studentami 

stacjonarnymi. W zamyśle obowiązywać będzie jeden wzór umowy dla doktorantów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. 

 

6. Kodeks etyki doktorantów – z poprawkami Marcina Dokowicza. W jawnym głosowaniu został 

przyjęty jednogłośnie. 

 



Poznań, 23.01.2012 r. 
 

3 
 

7. Ankieta ewaluacyjna przeprowadzana na wydziałowych studiach doktoranckich: wstępna wersja 

ankiety (przygotowana przez Annę Datko z poprawkami Anny Mrozowskiej) zaakceptowana przez 

URD. Temat ankiety zostanie ponownie podjęty na kolejnych posiedzeniach rady. 

 

8. Sprawy do poruszenia na spotkaniu z władzami rektorskimi UAM 25 stycznia 2012 r.: 

a) legitymacje 

b) stypendia dla najlepszych doktorantów 

c) uczestnictwo doktorantów w FŚS 

d) dotacja projakościowa 

e) podwyższenie minimalnego stypendium 

f) kodeks etyki doktoranta i wzór umowy doktorant-uczelnia do wglądu 

g) kwestia pisemnego informowania doktorantów o przyznaniu bądź nie stypendiów 

 

9. Regulamin studiów doktoranckich – musi zostać uchwalony do końca marca 2012 r.  

 

 

 

Komisja skrutacyjna: Marcin Michalski, przewodniczący Sejmiku Doktorantów UAM. 

Protokół sporządziła Anna Datko. 

 

 


