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Prezydium	Sejmiku	Doktorantów	

Załącznik nr 2 do 
UCHWAŁY NR 10/19_20 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
 

Uzasadnienie opinii 
 

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dostrzega zasadność 
wprowadzenia zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej UAM. Ponieważ prowadzenie czynności w 
postępowaniu o nadanie stopnia doktora zostało powierzone radom naukowym dyscyplin (dawnym 
radom wydziałów), to przemawia do nas argumentacja, zgodnie z którą rady te mają również wyznaczać 
opiekunów naukowych oraz promotorów. Pozwoli to, jak rozumiemy, na usprawnienie procedur 
administracyjnych wyznaczania opiekuna naukowego i promotora. 

Jednocześnie dostrzegamy argumenty przeciwko proponowanym zmianom: wyznaczenie 
opiekuna naukowego czy promotora przez bardzo liczne rady może zabierać cenny czas członków 
tychże rad. Ponadto, niezależnie od tego, kto wyznacza opiekuna naukowego czy promotora, może dojść 
do sytuacji, w której doktorantowi na promotora zostanie wyznaczona nie ta osoba, którą doktorant 
widziałby w roli swojego mentora. Taka ewentualność naszym zdaniem jest bardziej prawdopodobna w 
sytuacji, w której wyznaczanie promotora przebiega na wydziałach, gdzie łatwiej o konflikt interesów 
(dziekan-doktorant-promotor) niż w relacji o szczebel wyższej – prorektor-doktorant-promotor. 
Rozumiemy oczywiście, że jeśli doktorant nie będzie zgadzał się z decyzją rady naukowej dyscypliny, 
może on złożyć stosowne odwołanie do rektora. Niemniej, jeśli dobrze rozumiemy intencje, które 
przyświecały ustawodawcy planującemu reformę szkolnictwa wyższego w Polsce, ustawa Prawo o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce, i wprowadzona przez nią idea szkół doktorskich, miała na celu większe 
uniezależnienie procesu kształcenia doktorantów od decyzji podejmowanych na poszczególnych 
wydziałach. W proponowanej zmianie widzimy echa systemu sprzed roku akademickiego 2019/2020. 
Niemniej przyjmujemy do wiadomości deklaracje, że proponowana zmiana dotyczy wyłącznie 
prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora i w innych aspektach względna autonomia szkoły 
doktorskiej nie jest zagrożona. 

Podsumowując, wychodząc naprzeciw inicjatywie władz Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, zgadzamy się na wprowadzenie proponowanych zmian do regulaminu Szkoły 
Doktorskiej UAM. Wierzymy, że proponowana zmiana poskutkuje usprawnieniem procedur 
administracyjnych związanych z powoływaniem opiekuna naukowego i promotora. Mamy nadzieję, że 
wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie doktorantów w ramach naszej Uczelni. 
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