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PROTOKÓŁ NR 9/2018/2019 
z IX posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
05 czerwca 2019 r. 

 

 

Dnia 5 czerwca 2019 r. w Collegium Heliodori Święcicki w Pokoju Prezydium 
Samorządu Doktorantów nr 45 odbyło się IX posiedzenie Prezydium Sejmiku 
Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu wzięło 
udział czterech członków Prezydium: mgr Krystian Florkowski – jako przewodniczący, 
mgr Sara Górka, mgr Ewelina Ebertowska, mgr Rita Wysoczańska a także zaproszeni 
goście: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Mikołaj Krużyński, Marszałek 
Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM – mgr Mikołaj Buchwald, oraz członkini Rady 
Studium Wydziału Studiów Edukacyjnych mgr. Marlena Kaźmierska. Na posiedzeniu 
nie był obecny członek Prezydium – mgr Piotr Krzyżański.  

Na posiedzeniu omawiane były poniższe punkty: 

 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący Prezydium mgr Krystian Florkowski stwierdził kworum i dokonał 
otwarcia obrad.  

2. Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Senatu oraz podsumowanie i 
przedyskutowanie dotychczasowej pracy Prezydium Sejmiku Doktorantów 
UAM  



 

Głos zabrał przedstawiciel Samorządu doktorantów w Senacie UAM mgr Mikołaj 
Krużyński. Obrady Senatu UAM trwały 7 godzin. Pierwszym tematem było 
sprawozdanie roczne Rektora, w którym poruszono m.in. temat kończenia planu 
wieloletniego oraz konieczności budowy akademików na kampusie Morasko. 
Uniwersytet będzie mocno na plusie w tym roku, co wynika ze sprzedaży 
budynków HCP. Uniwersytet otrzymał 490 mln subwencji, która będzie 
powiększona o kwoty potrzebne na podwyżki dla nauczycieli akademickich. Jeżeli 
chodzi o sprawy doktoranckie, to nie były one specjalnie poruszane. Rektor 
zadeklarował, że doktoranci powinni mieć zwiększone stypendia. Po przerwie 
nastąpiła seria głosowań na temat dostosowania programów studiów do ustawy 
2.0. Kolejne obrady senatu odbędą się 29 czerwca. Przedostatni poruszany temat 
to kwestia szkół doktorskich. Sprawę referował prorektor prof. dr hab. Ryszard 
Naskręcki a mgr Krużyński na bieżąco przedstawiał opinie Sejmiku Doktorantów. 
Odbyła się godzinna dyskusja, a przedstawiciele studentów chcieli wnieść 
poprawki, które zostały odrzucone po zażartej dyskusji. Jedną z wprowadzonych 
poprawek w regulaminie szkół doktorskich było zmniejszenie liczby godzin zajęć 
do prowadzenia przez doktorantów.  

3. Kwestie organizacyjne wyjazdu samorządowego w dniach 22-23 czerwca br. 

Mgr Sara Górka przedstawiła kwestię wyjazdu w dniach 22-23 czerwca br., który 
odbędzie się na Wydziale Biologii UAM na kampusie Morasko. Przedstawiona 
została liczba zgłoszonych do tej pory uczestników oraz dalsze działania mające 
zmobilizować więcej osób do uczestnictwa. W ramach wyjazdu omówione zostaną 
wszystkie kwestie sporne. Jedna z nich to sposób formowania się samorządów 
doktoranckich na dyscyplinach z małą liczbą przyszłych doktorantów. W ramach 
wyjazdu zapewniony zostanie nocleg oraz bilety na tramwaje. W dalszej części 
omawiania kwestii organizacyjnych wyjazdu przedstawiony został plan 
warsztatów. Wszyscy zebrani zaakceptowali ten plan. 

4. Kwestie organizacyjne spotkania informacyjnego dla kandydatów do Szkoły 
Doktorskiej UAM 10 czerwca br. 

Omawiała ją mgr Sara Górka. Pierwszą kwestią była sprawa przedyskutowania 
prezentacji oraz ustalenie, kto będzie ją prezentował. Przeanalizowano i 
przedyskutowane poszczególne slajdy. Przedstawiony został projekt broszury 
odpowiadającej na część pytań zadanych przez zainteresowanych. Zamówiono 



 

także materiały promocyjne UAM. Omówiono sposoby dotarcia do jak największej 
grupy potencjalnych zainteresowanych – przez maile czy facebook’a. 

5. Kwestie organizacyjne spotkania integracyjnego w Akumulatorach 

Mgr Mikołaj Buchwald przedstawił plany organizacyjne na spotkanie integracyjne w 
Akumulatorach. Pierwszym punktem były finanse. Mgr Buchwald przedstawił koszty 
spotkania integracyjnego oraz wpływy z dofinansowań od poszczególnych 
Wydziałów. Drugą natomiast sprawą było omówienie cateringu. Następnie 
przedstawiono plakat oraz podkreślono konieczność poinformowania potencjalnych 
zainteresowanych, czyli doktorantów. 

6. Kwestia rozpadających się Wydziałów i zmian strukturalnych na naszej 
Uczelni oraz organizacji spotkania z kierownikami studiów doktoranckich 

Mgr Ewelina Ebertowska przedstawiła zagadnienie rozpadających się wydziałów. 
WNS dzieli się na cztery wydziały. WFPiK dzieli się: slawiści dołączają do 
neofilologii, teatrologia z sztuką mediów do nauk o kulturze i religii, filmoznawcy 
wybrali nauki o sztuce, filologia klasyczna i inne dołączają do literaturoznawstwa. 
Rada Instytutu Archeologii nie ma wypracowanego stanowiska co z doktorantami 
na nowym wydziale. Konkluzja jest taka, że większość rad z którymi prowadzono 
rozmowy są przekonane, że studia doktoranckie będą prowadzone w 
scentralizowany sposób. 

7. Propozycja Marszałka Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM mgra Mikołaja 
Buchwalda odnośnie stworzenia inicjatywy mini-grantów 

Mgr Mikołaj Buchwald przedstawił pomysł mini-grantów. Punktem wyjścia była 
propozycja utworzenia seminarium naukowego, które przekształciło się w „mini-
granty”. Będą one polegać na ogłoszeniu konkursu na projekt naukowy a zwycięski 
wniosek, będzie dofinansowany przez Samorząd Doktorantów UAM. Następnie 
przeprowadzono głosowanie numer 2 nad uchwałą numer 14. Na temat propozycji 
finansowania badań nad kształceniem doktorantów na UAM. Uchwała została 
przyjęta 4 głosami za na 5 głosujących. Uchwała numer 14 została przyjęta. 

8. Wolne głosy  

Mgr Sara Górka zabrała głos, by omówić wniosek mgra Piotra Krzyżańskiego. 
Przewodniczący na podstawie paragrafu 17 pkt 1 ustęp 1 – dotyczący rezygnacji 



 

członka prezydium na jego wniosek, przyjął rozpatrywany wniosek, którego treść i 
sytuacja jego złożenia została przedyskutowana w ramach Prezydium. 
Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą o przyjęcie rezygnacji mgra Piotra 
Krzyżańskiego. Uchwała nr 13 – rezygnacja członka prezydium, została 
jednogłośnie przyjęta.  

 

9. Zakończenie obrad 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady Prezydium. 

 

 

Protokół sporządziła: 

/--/ 

mgr Ewelina Ebertowska 

Sekretarz Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

/--/ 

mgr Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 


