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Poznań, dnia 17 września 2020 roku 

 

 

PROTOKÓŁ NR 6/2019/2020 

z VI posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

17 września 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. Wicemarszałek mgr 

Artur Trzebny otworzył posiedzenie Sejmiku Doktorantów i stwierdził kworum. 

 

2. Wybór protokolanta 

Wybrano protokolanta – mgr Artura Trzebnego 

 

3. Fundusz stypendialny 2020/2021 - sprawozdanie 

Informację kto zostanie odpowiedzialny za fundusz stypendialny w kadencji 2020/2021 

zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu. W tym roku planuje się zwiększenie 

wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów. Głos zabrał mgr Dawid Gralik 

który zapytał o sposób odbywania się obrad komisji oraz w jaki sposób trzeba będzie 

składać dokumenty. Przewodniczący, mgr Mikołaj Buchwald poinformował, że póki co 

nie wiadomo, jednak Prezydium dołoży starań, aby obrady oraz składanie dokumentów 

odbywało się zdalnie. Dodatkowo mgr Marlena Kaźmierska dopytała o dopuszczenie 

dołączania do wniosku załączników w formie elektronicznej. Mgr Mikołaj Buchwald 

poinformował, że do tej pory załączniki dołączane są w wersji elektronicznej i 

najprawdopodobniej w tym roku również tak będzie. 

Sejmik Doktorantów 
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4. Sprawozdanie z Senatu 

Najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się we wrześniu. Zgodnie z poprzednimi 

latami, posiedzenie to odbywać się będzie najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu 

września. 

5. Sprawozdanie z działań Komisji Rekrutacyjnej 

W związku z trwającymi obradami Komisji Rekrutacyjnej, w tym samym czasie co VI 

posiedzenie Sejmiku Doktorantów, mgr Marta Jędrzejczak była nieobecna, dlatego 

swoje refleksje przedstawił mgr Dawid Gralik. Komisja Rekrutacyjna pracowała w 

sposób zdalny. We wrześniu odbędzie się jeszcze jedno, podsumowujące spotkanie 

komisji. W trakcie prac Komisji wyniknęły niewielkie problemy: (1) nie wszystkie 

Zespoły Kwalifikacyjne przesyłały kompletne protokoły. Prawdopodobnie jest to 

spowodowane brakiem jednolitej wersji wymaganej od Komisji Rekrutacyjnej; (2) ze 

względu na brak chętnych kandydatów powstała konieczność przesunięcia 1 miejsca 

dla doktoranta z astronomii na rzecz fizyki; (3) jeden z kandydatów, w ramach 

rekrutacji z grantów przeszedł proces rekrutacyjny, ale nie otrzymał odpowiedniej 

liczby punktów, dlatego odbędzie się ponowna rozmowa kwalifikacyjna.  

6. Ustalenie reprezentacji i postulatów na spotkanie z prof. Przemysławem 

Wojtaszkiem. 

Profesor Przemysław Wojtaszek zaprosił przedstawicieli doktorantów do dyskusji nad 

problemami doktorantów na poziomie centralnym. W skład zespołu przedstawicieli 

będą wchodzili: mgr Marlena Kaźmierska, mgr Dawid Gralik, mgr Adam Młynarczyk, 

mgr Mateusz Nowicki, mgr Mikołaj Buchwald oraz mgr Michał Kucharski. 

7. Wybór przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Zespołu programowego 

Przewodniczący mgr Mikołaj Buchwald przedstawił działalność Zespołu 

programowego i poinformował, że kandydatury można zgłaszać do 25.09.2020. 

Wstępnie jako przedstawiciel Samorządu Doktorantów do Zespołu programowego 

zgłosił się mgr Michał Kucharski. Głosowanie odbędzie się w późniejszym terminie, w 

formie zdalnej. 
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8. Wybór Uczelnianej Komisji Wyborczej Doktorantów 

Swoją kandydaturę zgłosiła mgr Magdalena Czołpińska oraz Daria Wrona. Ze 

względu na brakującą trzecią kandydaturę głosowanie odbędzie się w późniejszym 

terminie, w formie zdalnej.  

9. Wybory do Rad Szkół Dziedzinowych 

Do końca tygodnia należy wyłonić nowych kandydatów do Rad Szkół Dziedzinowych. 

Kandydatury trzeba przesłać Marszałkowi, a głosowanie odbędzie się w późniejszym 

terminie, w formie zdalnej. 

10. XXX Zjazd DFUP – reprezentacja i postulaty 

DFUP wysłał następujące zapytanie: 

Szanowni  Przewodniczący, 

w imieniu organizatorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego serdecznie zapraszam na XXX Zjazd Doktoranckiego Forum 

Uniwersytetów Polskich, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 9-11 

października 2020 roku. Ostateczny termin rejestracji: 21 września 2020 godz. 12:00. 

Reprezentantem doktorantów UAM będzie mgr Adam Wronkowski. 

11. Problem braku oświadczeń RODO do Komisji Stypendialnych 

Biuro Szkoły Doktorskiej dopiero tworzy Komisje Stypendialne. Należy zwrócić 

uwagę, że wzeszłym roku największym problemem było zbieranie deklaracji RODO 

od wszystkich członków Komicji. Należy przypomnieć, że jeśli któryś z doktorantów 

będący członkiem Komisji nie podpisał jeszcze RODO i nie otrzymał tej deklaracji do 

podpisania musi zgłosić się do Biura Szkoły Doktorskiej.  

12. Uchwalenie nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM 

Przed rozpoczęciem VI posiedzenia Sejmiku Doktorantów swoje uwagi do 

Regulaminu Samorządu Doktorantów UAM zgłosił mgr Dawid Gralik. Uwagi zostaną 

uwzględnione. Głos zabrała mgr Marlena Kaźmierska, która zaznaczyła, że podczas 

szkolenia organizowanym przez KRD dowiedziała się, że warto w Regulaminie 
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uwzględnić sytuacje wyjątkowe, gdzie osobę do nowego gremium może powołać 

Przewodniczący Sejmiku Doktorantów. Mgr Mikołaj Buchwald przyjął tą uwagę i 

zostanie ona uwzględniona. Głosowanie nad akceptacją nowego Regulaminu 

Samorządu Doktorantów UAM odbędzie się w późniejszym terminie, w formie 

zdalnej. 

13.  VI mistrzostwa doktorantek i doktorantów w siatkówkę – sprawozdanie 

Podczas tego wydarzenia doktoranci UAM pokazali, że są zgodną i fajną drużyną. 

Jednakowe stroje z logo Uczelni dopełniły tego obrazu.  

14. Otwarte posiedzenie KRD w Poznaniu – jesień 2021 

W przyszłym roku będziemy organizować Otwarte posiedzenie KRD. Należy 

zorganizować miejsce oraz sale, a KRD zajmie się organizacją noclegów i 

zapraszaniem gości. Przewodniczący, mgr Mikołaj Buchwald jest w stałym kontakcie 

z mgr Aleksym Borówką, przewodniczącym KRD. Po ustaleniu szczegółów 

informacje zostaną rozesłane do wszystkich przedstawicieli. Głos zabrała mgr 

Marlena Kaźmierska, która zapytała kiedy odbędzie się Otwarte posiedzenie KRD. 

Przewodniczący oznajmił, że to posiedzenie najprawdopodobniej odbędzie się w 

październiku. 

15. Wolne wnioski 

Głos zabrała mgr Marlena Kaźmierska, która zaproponowała przeprowadzenie 

wyjazdowego szkolenia, na które można zaprosić przedstawicieli KRD, aby wymienić 

się doświadczeniem. Pomysł został przyjęty, a mgr Marlena Kaźmierska zajmie się 

organizacją tego szkolenia. 

16. Zamknięcie posiedzenia 

Marszałek mgr Mateusz Nowicki zamknął posiedzenie Sejmiku Doktorantów 
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Protokół sporządził: 

 

/--/ 

mgr Artur Trzebny 

 

Wicemarszałek Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM 

/--/ 

mgr Artur Trzebny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


