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Poznań, dnia 25 czerwca 2020 roku  

 

PROTOKÓŁ NR 5/2019/2020  

z V posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 

25 czerwca 2020 r., godz. 18:00 

 

1. Otwarcie obrad 

Piąte posiedzenie Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

rozpoczęło się o 18:00 w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy Microsoft 

Teams, dostępnej w ramach usługi Office365. Marszałek mgr Mateusz Nowicki otworzył 

posiedzenie Sejmiku Doktorantów i stwierdził kworum. 

2. Wybór protokolanta 

Wybrano protokolanta – mgr inż. Adama Młynarczyka 

3. Wybór przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu UAM 

Sprawdzono ordynację zał. 2. par. 5. Na jej podstawie Marszałek zarządził głosowanie w 

sprawie podstawie wyboru przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu UAM. Mikołaj 

Buchwald przedstawił kandydata – mgr inż. Adama Młynarczyka. Nie zgłosili się i inni 

kandydaci. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego tajnego 

głosowania został wybrany mgr. inż. Adam Młynarczyk na przedstawiciela głosami 16 za 

przy 17 osobach głosujących. 1 osoba wyraziła głos odmienny.   

4. Wybór kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW) 

Mikołaj Buchwald przedstawił zadania UKW oraz możliwość kandydowania do tej komisji. 

Punkt został przeniesiony na kolejny sejmik w związku z brakiem kandydatur.  

Sejmik Doktorantów 
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5. Niepokoje wokół Indywidualnych Planów Badawczych 

Głos zabrał mgr Mikołaj Buchwald. Przedstawił czym są plany badawcze oraz terminy ich 

składania - 30 września br. Natomiast, aby poddać je wewnętrznej ocenie wstępnej termin, 

został ustalony na 30.06.2020r. (w zespole: Prof. Isański, mgr Marlena Kaźmierska i mgr 

Adam Wronkowski). W wyniku błędu komunikacyjnego, do części doktorantów, dotarła 

niepełna informacja. Niektórzy doktoranci nie chcieli wewnętrznej recenzji i zwrócili się do 

KRD z pominięciem wcześniejszych instancji. KRD zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie 

sprawy, do władz UAM i do Prezydium Doktorantów UAM. Po kilku spotkaniach z 

kierownikami szkół doktorskich, wystosowano komunikat jednoznacznie, że 30.09.2020r. jest 

ostatecznym terminem składania planów badawczych, natomiast jeżeli doktoranci chcą 

mogą przesłać swoje plany do recenzji wewnętrznej. Przekazano całą dokumentację Szkole 

doktorskiej. Głos zabrała mgr Marlena Kaźmierska – „gdyby były problemy proszę kierować 

się najpierw do Prezydium” i zadeklarowała pomoc w każdej sprawie. Głos zabrała mgr 

Oliwia Kuban – podsumowała błędy komunikacyjne. Mgr Mikołaj Buchwald podsumował 

całość dyskusji oraz przedstawił eskalację problemu na portalach społecznościowych.  

6. Przedłużenie roku dla doktorantów IV roku studiów doktoranckich. 

Zabrała głos: mgr Marlena Kaźmierska i poinformowała, że w tej sprawie odbyło się 

spotkanie Rektorów Poznańskich. Mgr Marlena Kaźmierska wraz z mgr Mikołajem 

Buchwaldem napisali pismo, które zostanie złożone w tej sprawie do JM Rektora.  

Mikołaj Buchwald przekazał na forum, że UAM otrzymał środki na zwalczanie pandemii i 

będzie rozmawiał z władzami uczelni, aby te środki służyły także doktorantom. 

Poinformował, że najbardziej pokrzywdzoną grupą jest IV rok, że będziemy dążyli do 

wsparcia tej grupy najmocniej i najszybciej poprzez przedłużenia i środki finansowe na 

przedłużenia. Zostało złożone pismo Prof. dr hab. Ryszardowi Naskręckiemu, a jutro 

zostanie złożone pismo do JM Rektora Prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego. Mikołaj Buchwald 

zasugerował, aby wszyscy składali terminowo pisma o przedłużenie zgodnie z par 14. 

Według regulaminu doktoranci w tej sytuacji tracą stypendium, ale na różnych Wydziałach 

możliwe jest uzyskanie stypendium projakościowego. 

Głos w tej sprawie zabierali kolejno: mgr Jan Szypuliński, mgr Mateusz Nowicki – dążenie do 

przedłużenia stypendiów do końca 2020 r., mgr Mikołaj Buchwald – priorytet przedłużenia, 

mgr Jan Szypuliński – poparcie indywidualnych przedłużeń, mgr Piotr Szczepankiewicz – 

pozostało mało czasu, mgr Mikołaj Buchwald - ponowimy informację do doktorantów IV roku, 
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mgr Dawid Gralik – proszę o przekazanie w mediach społecznościowych tych informacji, mgr 

Michał Kucharski – doktoranci otrzymali informację, że mogą składać przedłużenia do 30 

września, mgr Mikołaj Buchwald – JM Rektor poinformował, że niezwłocznie decyzja 

zostanie podjęta, mgr Dawid Gralik zapytał o ramy prawne, mgr Mikołaj Buchwald 

poinformował, że prawo jest przychylne, żeby część środków przekazać społeczności 

doktorantów. Mgr Michał Kucharski zapytał czy stypendium bazowe ma być wypłacane na 

podstawie przedłużenia czy nowego wniosku, mgr Mikołaj Buchwald – JM Rektor 

proponował przedłużenie obecnych stypendiów, mgr Jan Szypuliński - wystosujmy pismo o 

poparciu indywidualnych wniosków o przedłużenia, mgr Mikołaj Buchwald poprosił o 

przygotowanie takiego pisma, mgr Marlena Kaźmierska zapytała o terminy składania 

wniosków, mgr Jan Szypuliński - są Wydziały na których podano 30.06 i są takie 30.09., mgr 

Michał Kucharski – na moim Wydziale terminem obowiązującym jest 1.09. 

7. Ubezpieczenia grupowe dla doktorantów. 

Mgr Marlena Kaźmierska przedstawiła bieżące informacje o ubezpieczeniach i problemach z 

niepełnymi dokumentami dostarczanymi przez Doktorantów - brakujących deklaracjach o 

zgodzie na obciążanie stypendiów. Poinformowała o tym, że dokumenty należy dostarczyć 

do Coll. Minus oraz o tym, że można przystąpić do ubezpieczenie bez okresu karencji. 

8. Refleksje po spotkaniach z Kandydatami na urząd Rektora UAM. 

Elektorzy wybrani do wyboru Rektora na kadencję 2020-2024 mgr Ewelina Ebertowska 

i mgr inż. Adam Mynarczyk przekazali informacje z indywidualnych spotkań z kandydatami, 

które odbyły się w dniach 22.06.2020 i 25.06.2020 r. Poinformowali przedstawicieli 

Doktorantów o przebiegu spotkań – oba odbyły się w atmosferze partnerstwa, o tematach 

rozmów takich jak nowe konkursy grantowe, zwiększenie/dodatkowe fakultatywne godziny 

języka angielskiego naukowego/technicznego, pomoc w pisaniu projektów grantowych, 

zwiększeniu ilości stypendiów oraz przedłużeniu projektu Uniwersytet Jutra I. Po prezentacji 

zabrał głos mgr Michał Kucharski z WFPIK informując, że na jego Wydziale działa sprawnie 

zespół do tłumaczeń i pozyskiwania grantów. Zapytał, czy zadano pytanie o pieniądze 

przechodzących na Wydziały. Elektorzy przekazali, że w rozmowie z JM Rektorem padło 

stwierdzenie, że pieniądze przekazywane są na Wydziały i to one powinny je przekazywać 

Doktorantom. Mgr Mikołaj Buchwald przekazał informację o prowadzonych rozmowach 

dotyczących ilości stypendiów oraz ich kwotach. Mgr Michał Kucharski pochwalił swój 

Wydział informując, że na jego Wydziale pieniądze są dostępne dla Doktorantów. Mgr 
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Mikołaj Buchwald poinformował, że Prezydium pokazuje przykłady Wydziałów dobrze 

prowadzonych i walczy z niedociągnięciami. Mgr Dawid Gralik zadał pytanie o zatrudnianiu 

nowych doktorów, tak aby nie powstawała tzw. dziura pokoleniowa. Elektorzy odpowiedzieli, 

że takie informacje były przekazywane na ogólnych spotkaniach z kandydatami i nie zostały 

poruszone na spotkaniach. Pojawiły się pytania do elektorów, na jakiego kandydata będą 

głosowali w wyborach. Przewodniczący przeprowadził głosowanie czy należy przeprowadzić 

głosowanie, w sprawie poparcia jednego kandydata przez elektorów. Wyniki głosowania: 4 

delegatów było za, 9 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Sejmik nie będzie głosował w 

kwestii poparcia dla jednego kandydata. 

9. Wolne głosy: 

Mgr Mikołaj Buchwald przedstawił kształt nowego regulamin doktorantów. Zaprezentowany 

został nowy regulamin, poprawiony z mgr Dawidem Gralikiem, dodano artykuły 

zmniejszające konflikty pomiędzy doktorantami. Poinformował społeczność doktorantów o 

funkcjonowaniu samorządu – ordynacja, oraz że zostanie on rozesłany niezwłocznie 

doktorantom do poprawek, których propozycje zmian przedyskutujemy na kolejnym sejmiku. 

W kolejnym kroku regulamin zostanie wysłany do Biura Radców Prawnych UAM, do 

zaopiniowania pod kątem zgodności ze Statutem i innymi aktami. 

Mgr Marlena Kaźmierska poinformowała, że rekomendacja w sprawie przeciwdziałania 

negatywnym skutkom pandemii została rozesłana przez Prezydium, kierownikom szkół 

doktorskich, Prorektorowi Prof. dr hab. Ryszardowi Naskręckiemu i delegatom. 

Uczestniczyliśmy w rozmowach na temat stypendium projakościowego Rektora dla 

najlepszych studentów. 

Zabrał głos mgr Mikołaj Buchwald - rekomendacje u mnie na Wydziale zostały pozytywnie 

przyjęte. Wzór sprawozdania został zmieniony pod tą rekomendacje. 

Mgr Kinga Ciereszko poinformowała, że wytyczne na jej Wydziale będą respektowane i 

dodatkowo będą uwzględniane abstrakty na konferencje, nawet jeżeli się nie odbyły. 

Mgr Michał Kucharski potwierdził, że na jego Wydziale, również będą brane pod uwagę 

wysłane abstrakty na nieodbyte konferencje oraz zaliczone zajęcia, które zostały 

przeniesione na wrzesień 2020r. 
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Mgr Dawid Gralik przedstawił zmiany w ordynacji wyborczej - ilości kandydatów do Rady 

Dyscypliny i Uczelnianej Rady Doktorantów. 

Mgr Mikołaj Buchwald zaprezentował nowe zapisy regulaminu doktorantów. 

Mgr Marlena Kaźmierska poinformowała, że czekamy za opiniami Dziekanów w sprawie 

zwiększenia ilości stypendiów. 

Mgr Mateusz Nowicki zarządził głosowanie nad przygotowaniem pisma, w sprawie poparcia 

indywidualnych przedłużeń dla doktorantów IV roku. Wynik głosowania: 15 – za, 0 przeciw, 0 

wstrzymało się od głosu. 

 

Protokół sporządził: 

 

/--/ 

mgr inż. Adam Młynarczyk 

 

Marszałek Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM 

/--/ 

mgr Mateusz Nowicki 

 


