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Poznań, 26 lutego 2020 r. 

 
PROTOKÓŁ NR 4/2019/2020 

z IV posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
26 lutego 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Prezydium – mgr Mikołaj Buchwald otworzył IV Posiedzenie Prezydium 
Samorządu Doktorantów o godzinie 19:00. Stwierdził kworum. Na Posiedzeniu byli obecni:  

1. mgr Mikołaj Buchwald  
2. mgr Marlena Kaźmierska – Wiceprzewodnicząca Prezydium 
3. mgr Rita Wysoczańska – Członkini Prezydium 
4. mgr Ewelina Stolarska – Członkini Prezydium 
5. mgr Sonia Ławniczak – Członkini Komisji Rewizyjnej 
6. mgr Olga Dec – Przedstawicielka doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej 
7. mgr Patrycja Waśkowiak 
8. mgr Tomasz Paciorkowski – Członek Prezydium 
9. mgr Mikołaj Maśliński – przedstawiciel doktorantów w zespole do spraw 
ewaluacji instytucjonalnej Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów 
10. mgr Mateusz Nowicki – Marszałek Sejmiku 
 

1. Przewodniczący Prezydium poinformował, że Senat przyjął uchwały dotyczące procesu 
rekrutacji i programu kształcenia w Szkole Doktorskiej wraz z poprawkami 
zaproponowanymi przez Samorząd Doktorantów.  

2. Mgr Mikołaj Maśliński przedstawił założenia ewaluacji instytucjonalnej prowadzonej 
przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. W ramach ewaluacji, 11 marca, 
odbędzie się spotkanie z przedstawicielami doktorantów. Prezydium zgodnie uznało, że 
popiera działania Uczelni zmierzające do uzyskania akredytacji. Stosowna uchwała, 
wraz z listą przedstawicieli na spotkanie, zostanie niezwłocznie podjęta.   

3. Przewodniczący poinformował, że wraz z mgr Patrycją Waśkowiak odbył spotkanie z 
przedstawicielami Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które byłoby zainteresowane 
podjęciem współpracy z doktorantami w zakresie przeprowadzania przez nich 
odpłatnych wykładów. W tym momencie Towarzystwo poszukuje finansowania, więcej 
szczegółów zostanie podanych wkrótce.  
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4. Poruszono kwestię wyjazdu szkoleniowego do Obrzycka, który odbędzie się w dniach 
18-19 kwietnia. Organizacją wyjazdu zajmuje się mgr Sonia Ławniczak, która 
poinformowała, że jest w trakcie ustalania planu wyjazdu i poszukuje gości mogących 
w nim uczestniczyć. Zaproponowano mgr. Krystiana Florkowskiego, który mógłby 
opowiedzieć o pozyskiwaniu środków z Uniwersytetu Jutra. Mgr Mikołaj Maśliński 
zasugerował zaproszenie przedstawicielki wydawnictwa Elsevier, do której kontakt 
przekaże Przewodniczącemu Prezydium.  

4. Wiceprzewodnicząca Prezydium przedstawiła, jak obecnie wygląda sytuacja z objęciem 
doktorantów ubezpieczeniem grupowym na warunkach takich samych jak zapewnione 
pracownikom. Po spotkaniu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele 
towarzystwa ubezpieczeniowego, czekamy na przedstawienie nam konkretnej oferty.  

5. Marszałek Sejmiku poinformował, że pracuje nad danymi dotyczącymi stypendiów  
i raportem o stypendiach bazowych. Raport zostanie przedstawiony na najbliższym 
Sejmiku. 

6. Przewodniczący Prezydium zaproponował zorganizowanie spotkania w sprawie 
funduszu stypendialnego, w którym udział wzięliby Kwestor mgr Agnieszka Palacz, dr 
Marek Sobczak oraz przedstawiciele studentów. Spotkanie miałoby na celu 
wypracowanie skutecznych procedur i niedopuszczenie do powtórzenia się sytuacji z 
obecnego roku akademickiego. 

7. Przewodniczący zakończył IV Posiedzenie Prezydium Sejmiku Doktorantów.  

 

Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Rita Wysoczańska 
Członkini Prezydium 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

/--/ 

mgr Mikołaj Buchwald 
Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 


