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PROTOKÓŁ NR 4/2017/2018 

z IV posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

25 stycznia 2018 r. 

 

 

 Dnia 25 stycznia 2018r. w Collegium Chemicum odbyło się IV posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W spotkaniu wzięło udział pięciu członków Prezydium: Krystian Florkowski – jako 

przewodniczący, Mikołaj Krużyński, Piotr Krzyżański, Marianna Plucińska i Greta 

Klejborowska, a także członkowie Komisji Rewizyjnej – Marta Karpińska i Jan 

Lorkowski. 

 

1. Otwarcie obrad 

 Krystian Florkowski dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Ankietyzacja doktorantów – przygotowanie do wprowadzenia zmian 

wynikających z Ustawy 2.0. 

 Prezydium Sejmiku Doktorantów we współpracy z Radą ds. Jakości 

Kształcenia oraz prof. Podemskim na prośbę Prorektora ds. nauki i współpracy 

międzynarodowej prof. Naskręckiego opracowuje projekt ankiety dla doktorantów ze 

wszystkich wydziałów. Celem ankiety jest znalezienie najsłabszych punktów. Wynik 

ankiety zostaną wykorzystane podczas tworzenia Szkół Doktorskich i nowych 

programów studiów dla doktorantów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 

2019/20. Piotr Krzyżański wraz z Anną Siudą opracowali wstępną listę tematów, 

które powinny zostać poruszone w ankiecie. Wśród nich znalazły się m.in.: 

przejrzystość procesu i zasad rekrutacji, stabilność finansowa doktorantów, warsztat 

naukowy, rozwiązywanie kwestii spornych, przyszłość naukowa, a także struktura 

studiów. Na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Doktorantów Piotr Krzyżański i Anna 

Siuda przedstawią rozszerzoną listę zagadnień wraz z przykładowymi pytaniami. Po 



 

wstępnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium oraz delegatami do 

Sejmiku i naniesieniu proponowanych zmian, ankieta zostanie przekazana prof. 

Podemskiemu oraz członkom Rady ds. Jakości Kształcenia. 

 
3. Streszczenie spotkania Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

prof. Naskręckiego z Kierownikami Studiów Doktoranckich z dnia 24 stycznia 

2018r. 

 24 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział również 

przedstawiciele Prezydium: Przewodniczący Krystian Florkowski, Piotr Krzyżański i 

Greta Klejborowska. Na spotkaniu zostały poruszone takie tematy jak: 

- problemy formalne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie,  

- program POWER,  

- programy studiów doktoranckich (proponowane zmiany, zmiany wynikające ze 

Ustawy 2.0), 

- ankietyzacja doktorantów. 

4. Konsultant ds. programu POWER. 

 Na prośbę Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. 

Naskręckiego spośród doktorantów zostanie wyznaczona osoba, która będzie pełniła 

rolę konsultanta ds. programu POWER. Na posiedzeniu dyskutowano planowany 

zakres obowiązków. Ustalono, że osoba ta ma być zorientowana w założeniach 

projektu, a także znać osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań 

programu POWER. Ma to być osoba zaangażowana w działalność samorządową, do 

której doktoranci będą mogli się zwrócić o pomoc i która będzie w stanie skierować 

ich do odpowiednich osób, w celu rozwiązania problemu. Preferowany/a jest 

doktorant/tka z pierwszych lat studiów – program POWER zaplanowano na 4 lata, 

dlatego dobrze jeżeli jedna osoba, będzie mogła być konsultantem przez większą 

cześć jego trwania. Zakres obowiązków nie może utrudniać realizowania studiów 

doktoranckich, dlatego konieczne jest jego dokładne omówienie. Wybór konsultanta 

powinien nastąpić w przeciągu najbliższych 2 miesięcy. 

5. Omówienie planów szkoleniowych w semestrze letnim 2017/18. 

 W związku z licznymi zmianami, które wynikają z Ustawy 2.0, a także 

uruchomieniem uczelnianego programu POWER, zaplanowano szkolenie dla 

doktorantów. Szkolenie potrwa 2 dni (sobota i niedziela) i odbędzie się wiosną w 

Gułtowach lub Obrzycku. Na posiedzeniu dyskutowano preferowany termin 

spotkania. Przewodniczący Krystian Florkowski zobowiązał się do znalezienia 

wolnego termin, a do także zaproszenia prelegentów. Marianna Plucińska będzie 

odpowiedzialna za pozostałe kwestie organizacyjne. 



 

6. Impreza integracyjna dla doktorantów UAM. 

 Omówiono plany dotyczące organizowania imprezy integracyjnej dla 

doktorantów. Do tej pory tego typu inicjatywy odbywały się w klubie Akumulatory. 

Ponieważ prezydium chce dotrzeć do jak najszerszej grupy osób w tym roku chcemy 

zorganizować imprezę na świeżym powietrzu – grilla na ternie kampusu Morasko. 

Widzimy jak dużym zainteresowaniem cieszy się wielkie grillowanie organizowane na 

terenie kampusu. Spotkanie tego typu jest mniej zobowiązujące i być może dzięki 

temu uda dotrzeć do doktorantów, którzy nie byli zainteresowani udziałem w 

imprezach zamkniętych. Dla doktorantów UAM (po okazaniu legitymacji 

doktoranckiej) przewidziano ciepły posiłek (kiełbasa i warzywa z grilla), a także 

butelkowane napoje. Planujemy również zorganizować oprawę muzyczną. Marta 

Karpińska sprawdzi czy nie ma przeszkód natury prawnej.  Jeżeli nie będzie 

przeciwwskazań zostaną podjęte dalsze kroki. Planowany termin do koniec maja. 

7. Korzystanie z programu OKsystem. 

 Krystian Florkowski skontaktował się z prof. Wallasem w sprawie możliwość 

obniżenia kosztu korzystania z programu OKsystem przez doktorantów. Obecna 

umowa została podpisana na 2 lata i obowiązuje do 31 grudnia 2019r. Przed końcem 

obowiązywania umowy będzie ona renegocjowana i dopiero wtedy mogą zostać 

podjęte ewentualne kroki w kierunku obniżenia kosztów. Konieczne jest 

skontaktowanie się w tej sprawie z prof. Wallasem w drugiej połowie 2019 roku. 

8. Zakończenie obrad 

 Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady prezydium 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:  

mgr Greta Klejborowska 

Sekretarz  Prezydium 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

mgr Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium 

Sejmiku Doktorantów UAM 


