
 

 

 

Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. 

 

PROTOKÓŁ NR 5/2014/2015 

z V posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

21 stycznia 2015 r. 

 

Dnia 21 stycznia 2015 r. w Collegium Chemicum odbyło się V posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W spotkaniu wzięło udział pięcioro członków Prezydium: Jakub Józefiak – jako 

Przewodniczący Prezydium, Mateusz Bardziński, Filip Leszczyński, Sylwia Polcyn-

Matuszewska i Konrad Ziółkowski, a także: wicemarszałkini Sejmiku Doktorantów 

Aleksandra Rytelewska, członkowie Komisji Rewizyjnej –  Dominika Przybyszewska 

(Przewodnicząca), Kalina Dyba oraz przedstawiciel doktorantów w Senacie UAM – 

Marcin Dokowicz. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Prezydium – Jakub 

Józefiak, a omawiane były poniższe punkty. 

 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum, po czym poinformował 

obecnych o bieżących kwestiach związanych z pracą Prezydium.  

2. Udzielenie poparcia kandydaturze mgr Marcina Dokowicza 

W związku z aplikowaniem przez mgr. Marcina Dokowicza na funkcję Rzecznika 

Praw Doktoranta w Krajowej Radzie Doktorantów zwrócił się on do Prezydium 

Sejmiku Doktorantów UAM z ustnym wnioskiem o poparcie jego kandydatury. 

Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów mgr Jakub Józefiak zdecydował, 

aby wniosek mgr. Marcina Dokowicza poddać pod głosowanie. 

Prezydium jednogłośnie wniosek przyjęło, co wyraża uchwała nr 6/14_15. 

3. Relacja z postępu prac nad nowym Statutem UAM 

Mgr Marcin Dokowicz zreferował zebranym najważniejsze informacje z prac nad 

nowym Statutem UAM.  



 

4. Dyskusja nad programem szkolenia w Gułtowach w dn. 27.02-01.03.2015 r. 

Mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska rozpoczęła dyskusję nad problematyką poruszaną 

w trakcie planowanego szkolenia. W trakcie dyskusji zebrani wysuwali propozycje 

paneli, warsztatów i dodatkowo zaproszonych gości. Mgr Marcin Dokowicz 

zaproponował, iż może przeprowadzić szkolenie z zakresu jakości kształcenia oraz 

jednego dodatkowego, w zależności od zapotrzebowania. Mgr Konrad Ziółkowski 

zaproponował wystąpienie dotyczące stypendiów.  

Mgr Jakub Józefiak zaoferował panel dotyczący funkcjonowania samorządu 

doktorantów na UAM. Celem takiego panelu miałoby być także rozpoczęcie dyskusji 

nad możliwymi zmianami samorządności doktoranckiej. Mgr Dominika 

Przybyszewska zadeklarowała gotowość poprowadzenia wykładów dotyczących 

ewaluacji zajęć oraz prowadzenia zajęć przez doktorantów. Mgr Filip Leszczyński 

zaproponował panel dotyczący propozycji nowych zajęć ogólnouniwersyteckich. 

Następnie dyskutowano nad tematyką warsztatów. Mgr Konrad Ziółkowski 

zaproponował przeprowadzenie warsztatu z zakresu opracowywania kryteriów 

stypendialnych, zaś mgr Marcin Dokowicz zgłosił gotowość poprowadzenia zajęć z 

zakresu konstruowania planów studiów. 

Ostatnią z poruszanych kwestii była lista zapraszanych gości. Mgr Sylwia Polcyn-

Matuszewska zwróciła uwagę, że ostateczna lista gości będzie uzależniona od ilości 

środków finansowych przyznanych przez Rektora. 

5. Dyskusja wokół nadesłanych propozycji nowych zajęć 

ogólnouniwersyteckich 

Mgr Mateusz Bardziński poinformował, iż zakończono zbieranie propozycji zajęć 

ogólnouniwersyteckich dla doktorantów, które zostały nadesłane drogą mailową. 

Następnie mgr Filip Leszczyński zreferował zebranym wszystkie nadesłane 

propozycje: 

1. Wystąpienia publiczne (w formie warsztatów), 
2. wstęp do statystyki (kurs wg zgłaszającego miałby obejmować wprowadzenie 

w tematykę statystyki oraz naukę obróbki danych), 
3. skuteczne sposoby organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych, 
4. metody i techniki pracy naukowo-badawczej (wykład zorientowany na 

metodologię nauk), 
5. kultura języka polskiego, 
6. etyka (z uwzględnieniem praw autorskich) - wykład, 
7. zarządzanie projektem badawczym (warsztat), 
8. pisanie artykułów w języku angielskim, 
9. teoria nauk politycznych oraz ruchy społeczne (wykład), 
10. pamięć zbiorowa (wykład), 
11. filozofia nauki (wykład lub konwersatorium). 



 

Oprócz tego w trakcie omawiania tego tematu podczas obrad Prezydium uczestnicy 
posiedzenia zgłosili dodatkowe propozycje: 

1. Edycja tekstów pisanych, 
2. marketing w nauce, 
3. grafika komputerowa (z naciskiem na aspekt użytkowy, tj. obróbki obrazu na 

potrzeby wystąpień konferencyjnych, artykułów itp.). 

Podsumowując, zgłoszono 14 propozycji zajęć. Podczas omawiania wymienionych 
powyżej propozycji wywiązała się dyskusja dotyczące tego czy wszystkie z 
nadesłanych zajęć są dopasowane do profilu ogólnouniwersyteckiego. W kilku 
przypadkach zebrani wyrażali szereg wątpliwości, niemniej jednak zdecydowano się 
by wszystkie te propozycje skierować do dalszych konsultacji z doktorantami. 

Niektórzy z zebranych zwracali także uwagę na to, iż część z proponowanych zajęć 
dotyczy wąskiej dziedziny, która nie wymaga poświęcenia całego semestru, co może 
stanowić dodatkowe utrudnienie, np. przy naliczaniu punktów ECTS. 

6. Wolne wnioski 

Wobec braku wolnych wniosków mgr Jakub Józefiak zakończył posiedzenie 

Prezydium Sejmiku. 

 

 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz Prezydium 

 


