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Poznań, dnia 7 kwietnia 2020 roku  

 

PROTOKÓŁ NR 4/2019/2020  

z IV posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 

3 kwietnia 2020 r., godz. 17:00 

 

1. Otwarcie obrad 

Czwarte posiedzenie Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu rozpoczęło się o 17:00 w formie wideokonferencji za pośrednictwem 

platformy Microsoft Teams, dostępnej w ramach usługi Office365. Marszałek mgr 

Mateusz Nowicki otworzył posiedzenie Sejmiku Doktorantów i stwierdził kworum.  

 Liczba uprawnionych do głosowania – 17 osób. 

2. Wybór Protokolanta 

Na Protokolanta Marszałek wyznaczył mgr Martę Jędrzejczyk. 

3. Wybór Członka Prezydium Doktorantów 

W związku z ustąpieniem mgr Sary Górki z funkcji Członka Prezydium Doktorantów 

pojawiła się potrzeba uzupełnienia jego składu. 

Mgr Mateusz Nowicki zgłosił kandydaturę mgr Patrycji Waśkowiak na stanowisko 

Członka Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM. Z braku większej liczby kandydatur 

Sejmik przeszedł do głosowania nad kandydaturą.  

Głosowanie odbyło się za pomocą aplikacji Microsoft Forms.  

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 17 osób. Oddano 17 głosów.  

Sejmik Doktorantów 
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Wyniki: 17 głosów „tak”. 

Mgr Patrycja Waśkowiak została powołana na Członka Prezydium Sejmiku 

Doktorantów UAM.  

 

4. Wybór członka Komisji Rewizyjnej  

W związku z ustąpieniem mgr Sary Górki z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej 

pojawiła się potrzeba uzupełnienia jego składu. 

Mgr Mikołaj Buchwald zgłosił kandydaturę mgr. Mikołaja Maślińskiego na stanowisko 

Członka Komisji Rewizyjnej. Z braku większej liczby kandydatur Sejmik przeszedł do 

głosowania nad kandydaturą.  

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 17 osób. Oddano 17 głosów.  

Wyniki: 17 głosów „tak”. 

Mgr Mikołaj Maśliński został powołany na Członka Komisji Rewizyjnej. 

 

5. Wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu (2 osoby) 

Mgr Mateusz Nowicki zgłosił rekomendowane przez Prezydium kandydatury mgr 

Eweliny Ebertowskiej i mgr. inż. Adama Młynarczyka. Mgr Magdalena Bigaj zgłosiła 

swoją kandydaturę. 

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 17 osób. Oddano 17 ważnych 

zestawów głosów (składających się z jednego lub dwóch głosów poparcia)  

Wyniki: 

- mgr Ewelina Ebertowska, 12 głosów „za”, 

- mgr inż. Adam Młynarczyk, 12 głosów „za”, 

- mgr Magdalena Bigaj, 8 głosów „za”. 

Mgr Ewelina Ebertowska i mgr inż. Adam Młynarczyk zostali powołani na 

przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu. 
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6. Wybór przedstawiciela do Rady Szkoły Dziedzinowej w Szkole Nauk 

Humanistycznych 

Mgr Aleksandra Skowrońska zgłosiła kandydaturę mgr. Franciszka Chwałczyka. 

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 4. Oddano 4 głosy. 

Wyniki: 4 głosy na „tak”. 

Mgr Franciszek Chwałczyk został powołany na przedstawiciela do Rady Szkoły 

Dziedzinowej w Szkole Nauk Humanistycznych. 

7. Wybór przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej (2 osoby) 

Mgr Mikołaj Buchwald przedstawił na czym polega rola przedstawicieli do Komisji 

Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej. Mgr Dawid Gralik zgłosił swoją kandydaturę. 

Mgr Mateusz Nowicki zgłosił kandydaturę mgr Marty Jędrzejczyk.  

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 17 osób. Oddano 17 ważnych 

zestawów do głosowania.  

Wyniki: 

- mgr Marta Jędrzejczyk, 17 głosów „za”, 

- mgr Dawid Gralik, 16 głosów „za”. 

Mgr Marta Jędrzejczyk i mgr Dawid Gralik zostali powołani na przedstawicieli do 

Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej. 

8. Wybór przedstawiciela do Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. 

Mgr Adam Wronkowski zgłosił swoją kandydaturę. 

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 17 osób. Oddano 17 głosów.  

Wyniki: 17 głosów „tak”. 

Mgr Adam Wronkowski został powołany na przedstawiciela do Doktoranckiego 

Forum Uniwersytetów Polskich. 
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9. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Obrzycka - przedstawienie podjętych 

działań, propozycje szkoleń – przełożenie terminu? 

Marszałek oddał głos Przewodniczącemu Prezydium, mgr Mikołajowi Buchwaldowi, 

który poinformował, że pełni rolę koordynatora podejmowanych działań w tej sprawie, 

natomiast organizatorem wyjazdu do Obrzycka jest mgr Sonia Ławniczak, a mgr 

Marlena Kaźmierska pełni rolę współorganizatora. Ze względu na obecną sytuację, 

związaną z pandemią COVID-19, Przewodniczący Prezydium poinformował, że 

zaplanowany termin wyjazdu ulegnie zmianie. Obecnie trwa poszukiwanie nowego 

terminu wyjazdu, mgr Sonia Ławniczak jest w stałym kontakcie z ośrodkiem 

w Obrzycku, więc o rozwoju sytuacji Samorząd Doktorantów będzie informowany na 

bieżąco.  

10. Ubezpieczenie dla doktorantów – przedstawienie podjętych działań i obecnego 

stanu rzeczy. 

Marszałek oddał głos mgr. inż. Adamowi Młynarczykowi, który przedstawił podjęte 

działania w sprawie ubezpieczenia dla doktorantów. Początkowo temat 

ubezpieczenia doktorantów był podjęty z Rektorem kierującym Szkołą Doktorską, 

prof. dr. hab. Ryszardem Naskręckim, który skierował mgr Marlenę Kaźmierską, mgr 

Ewelinę Stolarską i mgr. Mikołaja Buchwalda do Prorektora UAM ds. ogólnych prof. 

UAM dr hab. Tadeusza Wallasa. Prorektor pochylił się nad prośbą o umożliwienie 

przystąpienia doktorantów do grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Mgr inż. 

Adam Młynarczyk wraz z mgr Marleną Kaźmierską, 17 lutego 2020 roku  brali   udział 

w spotkaniu z przedstawicielem UNUM Życie oraz Zastępcą Kanclerza 

ds. administracyjno-gospodarczych mgr Marią Buzińską, omawiając objęcie 

doktorantów grupowym ubezpieczeniem pracowniczym. Obecnie trwa oczekiwanie 

na podjęcie decyzji przez ubezpieczyciela UNUM Życie.  

11. Zmniejszenie liczby doktorantów na studiach doktoranckich a zmiana liczby 

stypendiów bazowych, projakościowych i Rektora oraz ich wysokości - 

przedstawienie podjętych działań. 

Głos zabrał mgr Mikołaj Buchwald, informując, że nad sprawą pracuje wraz 

z Marszałkiem mgr. Mateuszem Nowickim i Wiceprzewodniczącą Prezydium 

Sejmiku, mgr Marleną Kaźmierską.  Celem ich działań było uzyskanie stypendium 
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bazowego dla każdego doktoranta.. Obecnie trwają w tej sprawie rozmowy 

z Prorektorem kierującym Szkołą Doktorską UAM prof. dr. hab. Ryszardem 

Naskręckim, wkrótce sprawa zostanie przedstawiona Jego Magnificencji i Senatowi 

UAM. Dodatkowo na obradach poruszono temat ewentualnego przesunięcia terminu 

składania rocznego sprawozdania przez doktorantów ze względu na pandemię. 

Zdania na ten temat były podzielone, więc przeprowadzono głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 15 osób. 9 osób zagłosowało za utrzymaniem terminu 

30 czerwca 2020 roku, 3 osoby za przesunięciem terminu na sierpień 2020 roku, 

3 osoby wstrzymały się od głosu. Wyniki głosowania zostaną przedstawione prof. 

dr. hab. Ryszardowi Naskręckiemu. Mgr Mikołaj Buchwald poinformował także 

o negocjacjach między Rektorem a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

o przedłużenie studiów doktoranckich i wypłat stypendium bazowego, o pół roku dla 

doktorantów IV roku. Decyzja w tej sprawie zapadnie w drugiej połowie kwietnia. 

12. Regulamin Samorządu Doktorantów - przedstawienie projektu i dyskusja. 

Marszałek oddał głos mgr Mikołajowi Buchwaldowi, który wraz z mgr Ritą 

Wysoczańską pracowali nad zmianą regulaminu Samorządu Doktorantów. Oznajmił, 

że ze względu na zmianę struktury Studiów Doktoranckich, zmiana regulaminu jest 

koniecznością. W trakcie posiedzenia przedstawił projekt regulaminu, którego 

wstępna wersja była gotowa w kwietniu 2019 roku i była aktualizowana na bieżąco do 

października 2019 roku, kiedy to określono ostateczną strukturę Studiów 

Doktoranckich. Do tej pory każdy z Wydziałów i Instytutów posiadał własną Radę 

Doktorantów, z której wybierano delegatów do Sejmiku Doktorantów, następnie 

spośród nich wybierano Prezydium Sejmiku. Od października 2019 roku Wydziały 

i Instytuty zostały przydzielone do odpowiednich Szkół Dziedzinowych. Zatem projekt 

przewiduje, że w przyszłości każda z pięciu Szkół Dziedzinowych będzie posiadała 

własną Radę Doktorantów, z których będą delegowane osoby do Uczelnianej Rady 

Doktorantów, a spośród niej zostanie wybrany Zarząd Uczelnianej Rady 

Doktorantów. Mgr Mikołaj Buchwald podkreślił, że scalenie kilku Wydziałów 

i Instytutów w jedno ciało usprawni pracę Samorządu Doktorantów, co wynikałoby 

z mniejszego nawału pracy i mniejszej liczby osób w Samorządzie, przez co 

przeprowadzanie wyborów na posiedzeniach URD będzie przebiegać sprawniej. Po 

przedyskutowaniu przedstawionego projektu, Przewodniczący Prezydium dodał, że 

ze względu na to, że sporą część społeczności doktoranckiej stanowią doktoranci ze 

Studium Doktoranckiego, należy uwzględnić przejściowe przepisy regulujące sporne 
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kwestie. 

 

13. Bezpłatne nadgodziny praktyki dydaktycznej - nieuczciwa praktyka czy łamanie 

prawa pracy? Dyskusja. 

Na obradach zostały przytoczone przykłady sytuacji, w których doktoranci prowadzą 

zajęcia dydaktyczne przekraczając ustalony wymiar czasowy obowiązkowych praktyk 

zawodowych, nie otrzymując wynagrodzenia za wykonaną pracę. W dodatku, zdarza 

się, że doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne w imieniu innego pracownika 

naukowego, do którego ten obowiązek należał. Zauważono, że problem bezpłatnych 

nadgodzin praktyki dydaktycznej jest dość powszechny. Z dyskusji wynikło, że aby 

rozpocząć działanie w tej sprawie, konieczna jest solidarność całej społeczności 

doktoranckiej, aby następnie móc wymagać przestrzegania ustalonego wymiaru 

godzin przeznaczonego na praktykę bądź zapłaty za wykonywane nadgodziny.  

14. Konsekwencje pandemii - zagrożenie dla doktorantów i ukończenia doktoratów 

– dyskusja. 

Przewodniczący Prezydium, mgr Mikołaj Buchwald oznajmił, że panująca pandemia 

COVID-19 może mieć duży wpływ na przebieg studiów doktoranckich. Efektem 

zawieszenia działalności Uniwersytetu może być opóźnienie terminów obrony prac 

dyplomowych. Poinformował, że kontaktował się z Prorektorem kierującym Szkołą 

Doktorską UAM prof. dr. hab. Ryszardem Naskręckim, który popiera pomysł obrony 

prac doktorskich w formie zdalnej. W tej sprawie Rektor jest w stałym kontakcie 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z początkowych rozmów wiadomo 

natomiast, że nie ma powszechnej dla przyznawania  stopnia naukowego w formie 

zdalnej. O dalszych decyzjach Prorektor będzie informować na bieżąco 

Przewodniczącego Prezydium. 

15. Wolne wnioski 

Mgr Ewelina Ebertowska zgłosiła pomysł jednorazowej przyspieszonej wypłaty 

stypendium bazowego ze względu na panującą pandemię COVID-19, argumentując 

to niekorzystną sytuacją finansową w jakiej znaleźli się doktoranci w wyniku utraty 

pracy i stałych dochodów. W tym celu można wystosować pismo do Jego 

Magnificencji. 



ul. Grunwaldzka 6, Collegium Heliodori Święcicki, 60-780 Poznań 
phd@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 
Znak sprawy strona 7 z 7 

Mgr Marlena Kaźmierska poinformowała, że warto byłoby poruszyć temat 

przeniesienia terminu Forum Doktoranckiego i składania Indywidualnych Planów  

Badawczych przez doktorantów Szkoły Doktorskiej. Ponadto zwróciła uwagę na fakt, 

że kryteria Forum Doktoranckiego nie są sprecyzowane i należy je określić.  

 

16. Zakończenie obrad 

Mgr Mateusz Nowicki zakończył obrady. 

 

Protokół sporządziła: 

 

/--/ 

mgr Marta Jędrzejczyk 

 

 

Marszałek Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM 

/--/ 

mgr Mateusz Nowicki 

 

 


