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PROTOKÓŁ 
robocze posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów UAM 

25 kwietnia 2012 r., Wydział Historyczny 
 
W środę, dnia 25 kwietnia 2012 r. odbyło się robocze posiedzenie Uczelnianej Rady 
Doktorantów UAM. Podczas zebrania omówione zostały kolejno następujące 
kwestie:  
 

1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich – omówienie formy i 
kryteriów; 
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym nie wymaga regulaminu, dlatego 
prawnicy uniwersyteccy zaproponowali wprowadzenie „zasad” przyznawania 
stypendiów doktoranckich. 

 
2. Zwiększenie stypendium z dotacji na cele projakościowe, tzw. 

„projakościówka” – omówienie formy i sposobu uchwalenia - kryteria z „części 
zasadniczej” muszą być zaakceptowane przez Sejmik Doktorantów (kwestia 
uzgodnień dotyczących treści „załączników” pozostaje w gestii 
poszczególnych wydziałowych rad doktorantów). 
 

3. Omówienie kwestii dopisania do regulaminu studiów doktoranckich możliwości 
odbywania studiów w trybie indywidualnym lub uzupełniającym (Indywidualny 
Tok Nauczania jak u studentów) – korekta ma być podniesiona podczas 
Senatu, sejmik musi się ustosunkować co do proponowanych zmian do 
niedzieli 29.04.2012 r. 

 
 

4. Sprawozdanie ze spotkania z prof. dr hab. Marią Ziółek, przewodniczącą Rady 
Jakości Kształcenia UAM (25.04.2012 r., Coll. Chemicum): 

a. W spotkaniu wzięli udział: A. Datko, M. Dokowicz, A. Mrozowska, K. 
Napierała. 

b. Zdaniem zarówno prof. Ziółek, jak i J.M. Rektora Marciniaka 
strukturyzowanie studiów doktoranckich poprzez konieczność 
wprowadzania obowiązkowych sylabusów do programów studiów nie 
byłoby dobrym rozwiązaniem (jeśli miałoby być obligatoryjne w ramach 
całego UAM, a tak musiałoby być). 

c. Polska rama kwalifikacyjna odnośnie 8. poziomu (opisy efektów 
kształcenia też dla studiów doktoranckich istnieją i należy je 
wprowadzić na UAM - wymagania także PKA). 

d. Efektów kształcenia na studiach doktoranckich na UAM (duży stopień 
ogólności z autonomią dla kierowników studiów). Ogólnouczelniany 
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wzór nie jest wiążący dla wydziałów, ale każdy wydział musi swoje 
efekty zaproponować. 

e. Indywidualizacja efektów kształcenia w ramach jednostek 
prowadzących studia doktoranckie. 

f. Opinia URD w sprawie sylabusów ma zostać przekazana prof. Ziółek do 
końca maja 2012 r. 
 

5. Prace nad Regulaminem samorządu doktorantów – gotowy regulamin 
powinien zostać zaakceptowany przez Senat jeszcze w roku akademickim 
2011/2012 r. 


