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PROTOKÓŁ NR 5/2018/2019 

z V posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

27 marca 2019 r. 

 

 

Dnia 27 marca 2019 r. w Collegium Heliodori Święcicki w Pokoju Prezydium 

Samorządu Doktorantów nr 45 odbyło się V posiedzenie Prezydium Sejmiku 

Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu wzięło 

udział trzech członków Prezydium: mgr Krystian Florkowski – jako przewodniczący, 

mgr Sara Górka, mgr Syma Marta Al Azab-Malinowska, a także zaproszeni goście: 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Mikołaj Krużyński, Marszałek Sejmiku 

Samorządu Doktorantów UAM – mgr Mikołaj Buchwald, przedstawiciel Komisji 

Prawnej – mgr Hanna Wiczanowska oraz członek Rady Studium Wydziału 

Historycznego – mgr Ewelina Ebertowska. Na posiedzeniu nie byli obecni dwaj 

członkowie Prezydium – mgr Krzysztof Witczak oraz mgr Piotr Krzyżański. Z głosem 

doradczym uczestniczyła dr Marta Karpińska. 

Na posiedzeniu omawiane były poniższe punkty: 

 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący Prezydium mgr Krystian Florkowski stwierdził kworum i dokonał 

otwarcia obrad.  

2. Omówienie kwestii organizacyjnych spotkania dotyczącego programu 

Fulbrighta 

Przewodniczący Prezydium poinformował zebranych o dacie wydarzenia, które 

będzie mieć miejsce 25 kwietnia br. oraz o zarezerwowanej w tym celu sali w 

Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP. Mgr Ewelina Ebertowska przedstawiła 

projekt plakatu promującego wydarzenie, który został poddany pod dyskusję. 



 

Projekt poprawiono i wstępnie zaakceptowano.  

3. Omówienie spraw związanych z organizacja wyjazdu szkoleniowego do 

Obrzycka 

Przewodniczący Prezydium poinformował zebranych o terminie wyjazdu i powrotu 

odnośnie szkolenia w Obrzycku oraz o dostępnym w tym celu transporcie. 

Poruszona została także kwestia cateringu. Przewodniczący oznajmił, że oferta 

zostanie przesłana w późniejszym terminie. Ustalono, że na szkoleniu poruszone i 

przedyskutowane zostaną kwestie regulaminu szkoły doktorskiej oraz zasad 

rekrutacji. By było to możliwe postanowiono porozmawiać z prorektorami prof. dr 

hab. Ryszardem Naskręckim oraz prof. UAM dr hab. Beatą Mikołajczyk na 

najbliższym spotkaniu, odnośnie przekazania samorządowi wstępnego projektu 

opisanych zasad i regulaminu. Omówiono również liczbę zgłoszeń na wyjazd i 

stwierdzono konieczność napisania e-maila przypominającego poszczególnym 

delegatom do Sejmiku o wyjeździe.  

4. Sprawozdanie z ogólnopolskiej debaty NKN FORUM w Toruniu 

Przewodniczący Prezydium zrelacjonował wyjazd do Torunia, podczas którego 

wziął udział w ogólnopolskiej debacie NKN Forum. Obecni dowiedzieli się, jak 

problem tworzenia szkół doktorskich rozwiązywany jest na innych uczelniach oraz 

o kwestiach możliwości wliczania doktorantów do ewaluacji uczelni.  

Liczba osób obecnych zwiększyła się na skutek spóźnienia mgr. Mikołaja 

Buchwalda.  

5. Dyskusja na temat Uniwersyteckiego Studium Doktoranckiego (USD) 

Przewodniczący przedstawił zebranym problem, wynikający z przesłania 

wiadomości pocztą elektroniczną, z projektem uchwały dotyczącej USD do 

wszystkich dziekanów poszczególnych jednostek Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu i jego skutki. Problem poddano pod dyskusję i 

stwierdzono konieczność sprostowania zaistniałej sytuacji oraz podjęcia 

oficjalnego stanowiska na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Samorządu 

Doktorantów UAM. Przewodniczący podkreślił, że pomysł uchwały Sejmiku 

Samorządu Doktorantów ws. Uniwersyteckiego Studium Doktoranckiego nie może 

wpływać negatywnie na doktorantów podkreślając, że uchwała powinna być 

jedynie zabezpieczeniem doktorantów na „rozpadających” się wydziałach, 

zapewniając im finansowanie do ukończenia studiów doktoranckich. 

6. Dyskusja na temat braku obecności poszczególnych członków Prezydium 

na posiedzeniach Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

Przewodniczący poddał pod dyskusję problem powtarzającej się nieobecności 

poszczególnych członków Prezydium na posiedzeniach. Zadecydowano, że jeżeli 



 

nieobecności te będą dalej odnotowywane, to na następnym posiedzeniu 

Prezydium zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje.  

7. Ustalenie harmonogramu przekazania obowiązków Przewodniczącego 

Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

Przewodniczący Prezydium poinformował zebranych, iż w związku z badaniami 

prowadzonymi w ramach doktoratu i przyszłymi, związanymi z tym wyjazdami, 

pragnie przekazać swoje obowiązki Wiceprzewodniczącej Prezydium mgr Symie 

Al Azab-Malinowskiej. Wiceprzewodnicząca zgodziła się przejąć stanowisko pod 

koniec kwietnia br.  

8. Omówienie kwestii organizacyjnych związanych z imprezą integracyjną w 

Akumulatorach  

Marszałek Sejmiku poinformował zebranych o stworzeniu wraz z mgr Hanną 

Wiczanowską wzoru pisma o dofinansowanie imprezy integracyjnej w 

Akumulatorach. Obiecał umieścić go na Dysku Google do wglądu, oceny i 

komentarza. Pismo postanowiono rozesłać za około trzy tygodnie od dnia 

posiedzenia.  

9. Dyskusja na temat rozpoczęcia prac nad organizacją Wykładów 

Ogólnouniwersyteckich 

Przewodniczący oznajmił zebranym o otrzymaniu od JM Rektora Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego 

pisemnej zgody na prowadzenie Wykładów Ogólnouniwersyteckich, mających na 

celu propagowanie w przystępny dla wszystkich sposób różnych dziedzin nauki. 

Poprosił zebranych o przemyślenie tematów i formy pierwszych wykładów, które 

przeprowadzone zostaną w celu określenia zainteresowania oraz potrzeby 

tworzenia omawianych zajęć. 

10. Zakończenie obrad 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady Prezydium. 

 

Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Sara Górka 

Sekretarz Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 



 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

/--/ 

mgr Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 


