
 

 

 

UCHWAŁA NR 13/14_15 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 z dnia 21 października 2015 r. 

 

w sprawie zmiany kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na 

Wydziale Studiów Edukacyjnych 

§1 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego załącznik uchwały nr 30/2013 Senatu UAM, 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

negatywnie opiniuje i nie wyraża zgody na przyjęcie zmian kryteriów przyznawania 

stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Studiów Edukacyjnych w 

proponowanym kształcie. 

§2 

Zgłoszone zastrzeżenia zawarto w Załączniku nr 1. 

§3 

Uchwała zostanie opublikowana i tym samym wejdzie w życie z dniem 21 października 2015 

r. 

 

 

Przewodniczący 

 

mgr Jakub Józefiak



 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 Poznań, dnia 21 października 2015 roku 

 

Szanowny Pan 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski 

Prorektor ds. kształcenia 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 

w miejscu 

 
Opinia w sprawie proponowanych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych 

doktorantów na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM 
 

 

Prezydium Sejmiku Doktorantów zapoznało się z propozycjami kryteriów przyznawania 

stypendium dla najlepszych doktorantów. Przede wszystkim uważamy, że liczba punktów 

przyznawana za otwarcie przewodu doktorskiego powinna być taka sama, zwłaszcza wobec 

wymogu posiadania artykułu w czasopiśmie znajdującym się na liście ministerialnej (za który 

również otrzymywane są punkty). Dodatkowe punkty, w zależności od roku otwarcia 

powodują dwukrotne otrzymanie punktacji, zwłaszcza iż proponowane kryteria nie 

podkreślają, że punkty za otwarcie przewodu można otrzymać raz. Dodatkowo, zalecamy 

przeredagowanie całej punktacji, gdyż w obecnym kształcie więcej punktów przyznaje się za 

przekład pracy z języka obcego niż za napisanie artykułu do czasopisma. Zalecamy również 

przywrócenie punktów za publikacje w języku obcym, albowiem te również przynoszą punkty 

w rozliczeniu ministerialnym, a ich pominięcie uniemożliwia doktorantom otrzymywanie 

„nagrody” za wykonaną pracę. 

 Dodatkowo zalecamy likwidację trzech kategorii konferencji, albowiem konferencje 

międzynarodowe także mogą mieć charakter „zagraniczny”. W ten sposób ponownie 

Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów uniknie przyznawania punktów za te same 

konferencje. Naszą obawę budzi również osobne potraktowanie prowadzenia 

warsztatu/szkolenia na konferencjach/seminariach naukowych, albowiem umożliwia 



 

zwiększanie ilości otrzymywanych punktów za udział w konferencji (w innym charakterze), 

podczas gdy założeniem było ograniczenie ilości punktów za udział w konferencjach na 

rzecz publikowania (co realnie przynosi korzyści dla Wydziału w parametryzacji prowadzonej 

przez Ministerstwo). W naszym rozumieniu wszelkiego rodzaju występy na 

zjazdach/konferencjach/forach i sympozjach winny być punktowane w jednym miejscu 

kryteriów poświęconym konferencjom. W obecnej sytuacji istnieje ponownie pole do 

otrzymywania punktów dwukrotnie za ten sam rodzaj działalności. 

 Zalecamy również ograniczenie przyznawania punktów za staże do tych, które 

realizowane są w ramach programu MOST, ERASMUS, Socrates, Fundację Fulbrighta oraz 

tych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (trwają od 3 do 12 

miesięcy). Wyjazd 2-tygodniowy w różnych celach (kwerenda, badania, itp.) nie może być 

punktowany jako staż nawet jeśli jest to wyjazd zagraniczny (tym bardziej, że punkty są już 

za ten rodzaj działalności). Podobnie sprawa ma się w przypadku uzyskiwania punktów za 

udział w projektach badawczych gdzie rozróżnienie na punkty uzyskane w wyniku realizacji 

grantów a naukowych projektach badawczych, umożliwiają poprzez zawarte w nich 

sformułowanie dublowanie punktów za ten sam rodzaj działalności. Przy czym niepokojący 

jest fakt, że nie ma jasnych zasad pozwalających na kwalifikację udziału w zagranicznym 

projekcie grantowym finansowanym ze środków zewnętrznych. Cała pozostała działalność 

powinna zostać wciągnięta w działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza, a tak jak w proponowanym projekcie, osobno punktować za reprezentowanie 

doktorantów na posiedzeniach rady oraz za uczestnictwo w organach wydziałowej Rady 

Studium. 

 

 

 
Przewodniczący Prezydium 

 
 

mgr Jakub Józefiak 

 

 

 

 


