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Poznań, 3 lipca 2013 r. 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania Uczelnianej Rady Doktorantów UAM z Władzami 

Rektorskimi 

3 lipca 2013 r., Collegium Minus 

 

Dnia 3 lipca 2013 r. w Auli Lubrańskiego odbyło się spotkanie członków 

Uczelnianej Rady Doktorantów i Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza z przedstawicielem Władz Rektorskich, Prorektorem ds. kształcenia 

prof. zw. dr. hab. Krzysztofem Krasowskim. Gośćmi spotkania były również mgr 

Dorota Pisula, kierownik Biura Karier UAM oraz mgr Małgorzata Klimorowska, 

kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich. Kolejno omawiane były 

następujące kwestie i zagadnienia: 

 
1. Nowy projekt wspierania rozwoju i kariery doktorantów proponowany przez 

Biuro Karier UAM (mgr Dorota Pisula) zakładający pomoc dla doktorantów w kwestii 

przyszłego zatrudnienia. Biuro Karier działa dla studentów, a doktoranci są 

studentami III stopnia – zaproszenie do współpracy. Pomoc doktorantom miałaby 

polegać na udostępnianiu informacji, które mogą pomóc w planowaniu kariery 

(strona internetowa informująca, baza ofert pracy, szkolenia). 

a) organizacja wydarzeń pod szczególne potrzeby doktorantów – styczeń 2014: 

Dni Doktoranta – zaproszenie instytucji wspierających doktorantów, 

uniwersyteckich i wewnętrznych, które dają stypendia, wspierają badania, 

umożliwiają wyjazdy (targi dla doktorantów) + szkolenia tylko dla doktorantów 

(dobrowolna forma rozwoju, nie należy dublować programów studiów 

doktoranckich) 

b) ankieta internetowa – jakie są potrzeby doktorantów? 

c) szkolenia mają być bezpłatne  
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d) A. Mrozowska zapytała jak zdefiniować krąg potencjalnych pracodawców. D. 

Pisula stwierdziła, że w programie nie ma założenia o współpracy z 

pracodawcami, raczej chodzi o instytucje wspierające w pisaniu doktoratu i 

organizujące staże oraz praktyki. 

2. Stypendia doktoranckie 2013/2014 

a) stan obecny: dziura budżetowa została spowodowana wzrostem liczby 

stypendiów habilitacyjnych w zeszłym roku (od X 2012 r. już ich nie ma). 

Pierwotnie planowano, że koszt styp. habilitacyjnych wynosić będzie ok. 3 mln 

zł w roku budżetowym (dotychczas był to 1 mln zł),  w rzeczywistości wydano 

4,3 mln zł. Priorytetem uczelni było udzielenie pomocy adiunktom (w postaci 

styp. habilitacyjnych przyznawanych dużej liczbie adiunktów), którzy są filarem 

działania uczelni. Spowodowało to spadek liczby stypendiów doktoranckich, bo 

pula jest wspólna. Wydziały w zeszłym roku udzieliły pożyczki, żeby nie było 

drastycznych cięć w liczbie styp. doktoranckich, lecz teraz uczelnia jest 

zobowiązana ową pożyczkę spłacić.  

b) rok budżetowy 2013 – zmniejsza się obciążenie styp. habilitacyjnymi, bo są na 

określony okres. Pula środków na stypendia doktoranckie (uchwała senatu) – 8 

mln 400 tys. (kwota wyższa o 500 tys. niż w zeszłym roku, wydana przez budżet 

centralny), część kwoty musi być przeznaczona na zwrot pożyczki, dlatego 

stypendiów jest mniej. Zabrakło 500 tys., żeby odtworzyć sytuację z zeszłego 

roku, a jest to coraz trudniejsze bo wzrastają kwoty pojedynczego stypendium.   

c) w wyniku rozmów z JM Rektorem Bronisławem Marciniakiem podjęto decyzję, 

że uczelnia postara się (jeszcze nie gwarantuje, decyzje po 15.07.2013 r., 

informacja na wydziały o dodatkowych środkach) znaleźć brakujące 500 tys. i 

w drugiej transzy przeznaczyć je poszczególnym wydziałom na stypendia 

doktoranckie, tak aby zbliżyć się do stanu z zeszłego roku; odtworzenie liczby 

stypendiów od II do IV roku (ale oficjalnej decyzji Rektora jeszcze nie ma) 
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d) Kryteria podziału dodatkowych środków: podział nastąpi wg wzroztu 

efektywności studiów doktoranckich prowadzonych w jednostkach 

organizacyjnych (liczba kończonych przewodów doktorskich w czasie 

przeznaczonym na studia); analiza efektywności – na niektórych wydziałach 

wzrost efektywności (wzrost w 7 jednostkach na 17 – WA, WH, IP, WPiA, WT, 

WFPiK, WSE – te wydziały będą promowane; status quo 1; 7 jednostek 

sinusoida; 2 jednostki odnotowały spadek efektywności) 

3. Budżet samorządu doktorantów – określony, ma środki takie, o które 

wnioskowano, rocznie 43000 zł; brak oddzielnego konta, konto w gestii Prorektora 

ds. studenckich prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka, z którego dotąd korzystały 

organy samorządowe studentów; można o pieniądze występować już w tej chwili do 

prof. Pilarczyka. Cały czas funkcjonuje również fundusz Prorektora Krasowskiego. 

4. Ankiety ogólnouniwersyteckie – zapis w statucie, obowiązek uchwalenia treści 

ankiet spoczywa na URD (co będzie trzeba zmienić w statucie, bo wchodzi nowy 

regulamin samorządu, znoszący istnienie URD); wzór ankiet do kierowników z 

prośbą o opinie; konieczność uchwalenia wzoru, bo od przyszłego roku muszą być 

objęte ankietą wykłady ogólnouniwersyteckie (projekt do konsultacji do Biura 

Jakości Kształcenia). 

5. Dotacje projakościowe dla doktorantów przedłużających pozostawanie na 

studiach doktoranckich – URD podjęło decyzję o rekomendowaniu przyznawania 

zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej osobom na przedłużeniu. W tej 

kwestii Rektor jest przeciwny przyznawaniu podwyższeń projakościowych na latach 

od V wzwyż – tylko w szczególnych przypadkach, pojedynczych będzie przyznawał 

stypendia na kolejnych latach (od V wzwyż). 

6. Wewnętrzny regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów, studentów, 

pracowników – stypendia z funduszu własnego uczelni ( regulamin został 

zatwierdzony przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Są to stypendia 
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naukowe dla wybitnych profesorów uczelni, nikogo innego i to możliwe tylko wtedy, 

gdy uczelnia ma zysk netto! 

7. Języki obce dla doktorantów: 

a) Studium Języków Obcych – na jakich zasadach mają korzystać doktoranci – 

URD nadal wnioskuje o wadium 100 zł i możliwość kształcenia na wszystkich 

poziomach, a nie tylko do B2 [reforma nauczania j. obcych na UAM dot. studiów 

I i II stopnia] 

b) dotychczasowe kształcenie doktorantów w aspekcie języków – nie było ich w 

programach studiów do tej pory, tylko kształcenie indywidualne w ramach SJO 

(tylko w paru jednostkach były j. obce w programach) 

c) zmiany: od przyszłego roku akademickiego studenci licencjatu będą kończyli 

studia ze znajomością j. obcego na poziomie B2, studiów II stopnia na poziomie 

B2+ (certyfikowanie zewnętrzne). W związku z tym za dwa lata zdawać na 

studia doktoranckie będą kandydaci, którzy prezentować będą poziom już B2+ 

– trzeba doktorantom zagwarantować C1 i certyfikat potwierdzający poziom.  

d) Uczelnia NIE będzie pobierała opłat za naukę j. obcego 

e) Druga kwestia: gdyby nauczanie języków obcych odbywało się na wydziałach 

szkoły ogólnouczelniane nie byłyby potrzebne (wówczas należałoby zmienić 

uchwałę Senatu UAM z kwietnia 2012 r. o zmianach programów studiów, które 

uchwalają rady wydziałów). 

f) Deklaracja rektora o gotowości do rozmów o wprowadzeniu nauczania j. obcych 

w programach na wszystkich wydziałach (problem: nie wszyscy chcą te same 

lektoraty, nie wszyscy są na tych samych poziomach, jak stworzyć grupy?).  

8. Wyłanianie 5% najlepszych doktorantów, by mogli ubiegać się o umorzenie 

kredytów. Zarządzenia Rektora z 2010 r. nie przystaje do warunków – czy trzeba te 

kryteria ustalać dziś, skoro już jest projekt rozporządzenia ministra z 24.06.2013r.? 

Obecny stan rzeczy jest niezupełnie zgodny z przepisami (kwestia wystawiania 

świadectw ukończenia studiów doktoranckich).  
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9. Stypendia Ministra – kwestia braku egzaminów w niektórych programach 

studiów na wydziałach, ale poprawki nastąpiły i są już możliwości uzyskania ocen z 

egzaminów, zatem jest możliwość ubiegania się o stypendium ministra przez 

wszystkich doktorantów UAM. 

10. Rektor przychylnie wypowiedział się o inicjatywie Poznańskiego Porozumienia 

Doktorantów dotyczącej możliwości uczestniczenia w wykładach prowadzonych 

przez różne poznańskie uczelnie i uzyskiwania zaliczenia z nich. 

11. Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów – informacje do Samodzielnej Sekcji ds. 

Studiów Doktoranckich! 

 

 

Protokół sporządziła A. Datko. 

 
 


