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PROTOKÓŁ NR 4/2018/2019 

z IV posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Heliodori Święcicki, sala 241, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

10 kwietnia 2019 r., godz. 18:30 

 

1. Otwarcie obrad 

Posiedzenie otworzył mgr Mikołaj Buchwald urzędujący Marszałek Sejmiku Samorządu 

Doktorantów UAM. Marszałek stwierdził kworum. Delegata Wydziału Nauk 

Geograficznych i Geologicznych mgra Szymona Belzyta zastępuje na posiedzeniu mgr 

Julia Kaczmarek-Khubnaia (WNGiG nie wlicza się do kworum). Za delegatkę Wydziału 

Biologii mgr Agnieszkę Chełkowską wysłane zostało zastępstwo, ale osoba zastępująca nie 

jest wliczana do kworum. 

Marszałek wyznaczył na protokolanta mgr Halinę Lewandowską. 

Marszałek podziękował obecnym delegatom za udzielanie się na rzecz Uniwersytetu. 

2. Sankcje dla delegatów niewywiązujących się ze swoich obowiązków 

Marszałek mgr Mikołaj Buchwald poinformował Sejmik, iż mandaty jako delegatów na 

Sejmik magistrów Bartłomieja Przybylskiego oraz Andrzeja Jędrzejczaka wygasły  powodu 

trzech nieusprawiedliwionych nieobecności. 

3. Zmiany delegatów 

Na wniosek Rady Szamorządu Doktorantów Wydziału Historycznego mgr Monikę 

Stelmasiak zastąpiła jako delegatka mgr Ewelina Ebertowska. 

Mgr Greta Klejborowska z powodu wyjazdu zagranicznego (stypendium Fundacji 

Fulbrighta) nie będzie w stanie pełnić roli delegata Wydziału Chemii. Rezygnację złoży ona 

na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Czy z WNGiG wystawione zostanie zastępstwo na wyjazd roboczy do Obrzycka za 

nieobecnego mgra Szymona Belzyta? Jeszcze nie wiadomo. 
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4. Wyjazd roboczy do Obrzycka 

Wyjazd w sobotę, 13 kwietnia o 9:00 spod Coll. Minus. W autobusie osobą do kontaktu 

będzie mgr Mikołaj Buchwald. 

Na wyjeździe będą toczyły się prace nad regulaminem szkół doktorskich (wersja 1). 

Stworzone też zostaną wytyczne Samorządu odnośnie rekrutacji. 

Wieczorem planowana jest integracja. 

Delegaci zostali poproszeni o zebranie ze swoich wydziałów informacji na temat: 

(a) dobrych praktyk dotyczących programów studiów doktoranckich; 

(b) dotychczasowych zasad rekrutacji oraz proponowanych zmian w celu 

usprawnienia procedury. 

Do końca maja ma zostać ustalony regulamin Szkoły Doktorskiej oraz uchwała 

rekrutacyjna. 

5. Sprawozdanie ze spotkania z Prorektor Mikołajczyk 

Na spotkaniu zostały zaproponowane następujące terminy dotyczące nowej formy 

kształcenia doktorantów: 

29 kwietnia – dopracowanie regulaminu 

27 maja – ostateczne uchwały 

10 maja – seminarium dot. kształcenia i jakości oraz propozycje odnośnie programów 

Szkoły Doktorskiej 

Do świąt Wielkanocnych Sejmik ma dostarczyć informacje na temat dobrych praktyk, 

jeśli chodzi o kształcenie doktorantów. 

Prof. Mikołajczyk chce również wystąpić na seminarium. 

Będziemy mieli możliwość przedstawić nasze raporty i refleksje na temat kształcenia. 

6. Zamieszanie dotyczące propozycji co zrobić z doktorantami rozpadających się 

wydziałów 

Sejmik jednoznacznie odcina się od idei tzw. „piątej szkoły doktorskiej”. Zamiast tego 

jedną z propozycji Samorządu było Uniwersyteckie Studium Doktorantów. Miałaby to 
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być jednostka działająca poza Szkołą Doktorską, w której funkcjonować mogą doktoranci 

„starego systemu”, którzy nie zostali „przejęci” przez wydziały w nowej strukturze 

Uniwersytetu. Problem ten dotyczy takich wydziałów jak WH, czy WNS. Studium takie 

miałoby podlegać bezpośrednio jurysdykcji Rektora. Problemy, z jakimi borykać by się 

mogli doktoranci poza wydziałami, na których nie zaszłyby większe zmiany, to: problemy 

ze środkami finansowymi na stypendia oraz prowadzenie badań przez doktorantów. 

Należy rozważyć organizację spotkania z kierownikami studiów doktoranckich. Można 

opracować wspólny dokument z pytaniami do kierowników/rektorów. 

Sejmik zauważa, że za mało mówi się o obecnych doktorantach, a znacznie więcej uwagi 

poświęca się szkole doktorskiej. 

Należy stworzyć tabelę: ile minimum doktorantów w nowej strukturze/wydziale powinno 

mieć stypendium, bazując na danych ze „starego” systemu. 

Samorząd nie chce proponować zmian na wydziałach, które pozostają w ramach tej samej 

organizacji, ale skupić się chcemy na wydziałach rozpadających się. 

Kiedy znana będzie kwota subwencji? Nie wiadomo. 

7. Spotkanie integracyjne w Akumulatorach 

Przewiduje się maksymalną kwotę dofinansowania z wydziałów w wysokości około 

15,650 zł. Delegaci otrzymają wzór dokumentu do złożenia do Dziekanów/Dyrektorów 

Instytutów. 

8. Obchody 100-lecia Uniwersytetu 

Czy Samorząd coś organizuje? Raczej ograniczymy się do udziału indywidualnego. 

9. Problemy dyscyplinarne doktoranta z Wydziału Chemii 

Gdzie można dowiedzieć się, jaki jest skład komisji dyscyplinarnej? – w stosownej 

uchwale Senatu UAM 

Fałszerstwo na WCh – decyzja zapadła, ale nie została oficjalnie wydana (na piśmie) – 

doktorant nie jest jeszcze skreślony z listy doktorantów. 

Sejmik zauważa, że postępowanie dyscyplinarne jest skomplikowanym procesem, a sam 

system średnio działa. 
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10. Zamknięcie obrad 

Mgr Buchwald gorąco podziękował wszystkim za przybycie, po czym zamknął obrady 

IV Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM kadencji 2018/2019. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

/--/ 

mgr Halina Lewandowska 

 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

Marszałek Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM 

/--/ 

mgr Mikołaj Buchwald 


