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Protokół z zebrania ogólnego
Dnia 20 marca 2008 roku o godzinie 12:00 studenci Studiów Doktoranckich Wydziału Fizyki
UAM zebrali się w sali posiedzeń Rady Wydziału przy ulicy Umultowskiej 85 w Poznaniu w celu
przeprowadzenia wyborów do ciał kolegialnych Wydziału Fizyki UAM oraz Instytutu Akustyki
Wydziału Fizyki UAM. Na zebranie przyszło 12 osób z 61 osób na liście (z wyłączeniem nauczycieli‐
doktorantów). Zebranie wyborcze prowadził członek Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Fizyki
UAM – Marek Naskrent. Zebrani studenci podpisali listę obecności.
Nie przeprowadzono wyborów do ciał kolegialnych do Instytutu Akustyki Wydziału Fizyki UAM
z powodu braku przedstawicieli doktorantów z tego Instytutu. Nie przeprowadzono także wyborów
do ciał kolegialnych Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki UAM z powodu braku
kontaktu z przewodniczącym instytutowej komisji wyborczej.
Przedstawicielem doktorantów do Wydziałowego Kolegium Elektorów został jednogłośnie
wybrany mgr Wawrzyniec Kaszub.
Zgromadzenie ogólne zadecydowało jednogłośnie, że przedstawicielem doktorantów w Radzie
Wydziału Fizyki od roku akademickiego 2008/2009 będzie członek Rady Samorządu Doktorantów
wybrany na początku następnego roku akademickiego.
Następnie przystąpiono do dalszego etapu spotkania. Spośród zgromadzonych studentów
wybrano przedstawicieli do komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie 2008/2009:
•

mgr Wawrzyniec Kaszub

•

mgr Maciej Jadżyn

•

mgr Anna Mansfeld

•

mgr Marcin Jarek

Kolejnym punktem zebrania było omówienie akceptacji wyboru kierownika studiów
doktoranckich na Wydziale Fizyki UAM. Przed czterema laty kierownik studiów doktoranckich był
jednocześnie prodziekanem do spraw studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki UAM. Obecnie
kierownik studiów doktoranckich jest mianowany przez Rektora Uniwersytetu, w związku z tym,
doktoranci nie maja wpływu na akceptację kandydata na to stanowisko.
W kolejnym punkcie zebrania przedstawiono problem z liczbą godzin dydaktycznych
doktorantów Wydziału Fizyki. Przedstawiono listę z godzinami udostępnioną przez Panią Danutę
Jewczuk, która posiada aktualne informacje na ten temat. Z danych wynika, że nie ma problemu z
nadgodzinami, okazało się, że tych godzin jest nawet czasami za mało, ponieważ nie ma tyle zajęć do
obsadzenia. Niektórzy doktoranci prowadzą zajęcia ponad swoje pensum, ponieważ lubią swoje

zajęcia i sami dobrowolnie o to poprosili. Zostały także wyjaśnione informacje dotyczące doktorantek
z optometrii, które prowadzą zajęcia ponad ustawowe pensum dydaktyczne. W tym przypadku nie
ma innych osób na naszym Wydziale, które mogą poprowadzić tak specjalistyczne zajęcia na kierunku
optometria, ponieważ jest to dziedzina nowa na Wydziale i nie ma jeszcze odpowiedniej grupy
kompetentnych specjalistów. Doktorantki z optometrii otrzymują wynagrodzenie za godziny ponad
ustawowym pensum doktoranckim.
Zgromadzeni studenci doszli do wniosku, ze na naszym Wydziale nie ma żadnego problemu z
nadgodzinami i zmuszaniem ludzi do prowadzenia zajęć ponad pensum, ani także uznaniowego
zwalniania niektórych osób z prowadzenia zajęć – jak to wynikało z informacji i skarg zgłaszanych
wcześniej Radzie Samorządu Doktorantów Wydziału Fizyki UAM.
Omówiono przesłane wcześniej wszystkim doktorantom propozycje do nowego ramowego
programu studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki. Propozycje zostaną przedstawione władzom
Wydziału w formie uchwały Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Fizyki UAM.
Kolejnym zagadnieniem było omówienie nowych kryteriów przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce doktorantom na naszym Wydziale. Propozycje zostały opracowane na podstawie skarg
doktorantów naszego Wydziału na zbyt ogólne i niekonsultowane z doktorantami kryteria
obowiązujące w roku akademickim 2007/2008. Propozycje opracowano na podstawie konsultacji z
doktorantami oraz na podstawie kryteriów obowiązujących na Wydziałach Chemii, Biologii i
Matematyki i Informatyki UAM. Propozycje te wynikają z załącznika do Zarządzenia Rektora UAM nr
106 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Propozycje kryteriów zostaną przedstawione
władzom Wydziału w formie uchwały Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Fizyki UAM.
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów, mgr Marek Naskrent, przekazał zebranym
informację, że został wybrany przez Uczelnianą Radę Doktorantów na przedstawiciela do Kolegium
Elektorów Uniwersytetu do wyboru rektora i prorektorów.
Mgr Marek Naskrent, który jest członkiem Uczelnianej Rady Doktorantów (URD) przedstawił
informacje dotyczące pomocy materialnej doktorantów UAM. Zaprezentowano trzy dokumenty
opracowane przez URD:
•

Podstawy prawne sytuacji materialnej doktorantów

•

Wybrane działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej doktorantów

•

Pomoc materialna dla doktorantów w świetle korekty planu rzeczowo‐finansowego UAM za
2007 rok

Mgr Marek Naskrent zreferował dotychczasową pracę Uczelnianej Rady Doktorantów od
października do marca 2008 roku oraz poinformował o spotkaniu przedstawicieli URD z prorektorem
do spraw studiów doktoranckich, które odbyło się tego samego dnia o godzinie 9:30 w Rektoracie
UAM.
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Przedostatnim zaplanowanym punktem była informacja o konferencjach związanych z
doktorantami, które odbędą się w tym roku w Poznaniu:
•

Konferencja organizowana przez prorektora do spraw studiów doktoranckich, maj 2008

•

IX Zjazd Doktorantów w Poznaniu, 5‐6 grudnia 2008

•

III Krajowa Rada Doktorantów, 5‐6 grudnia 2008

Ostatnim punktem spotkania były wolne głosy zgromadzonych doktorantów. Dyskutowano
ogólnie o sytuacji materialnej studentów oraz o przyszłości studiów doktoranckich na naszym
Wydziale.
Omówiono problem z brakiem odpowiedzialności opiekunów naukowych oraz promotorów w
postępach prac doktorskich, problem z dostępem do aparatury czy problem braku komputera do
pracy.
Dyskutowano problem doktorantów optometrii w kwestii wymaganej publikacji naukowej w
celu otwarcia przewodu doktorskiego potrzebnego z kolei do aplikowania o grant promotorski w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Optometria jest bardzo nową dziedziną naukową, która
jeszcze nie posiada specjalistycznych czasopism naukowych, w których można publikować wyniki
badań naukowych. W związku z tym bardzo trudno jest opublikować artykuł naukowy, przez co
otwarcie przewodu doktorskiego przedłuża się i zamykana jest możliwość aplikacji o grant
promotorski.
Poinformowano doktorantów z niższych lat o możliwości zwracania się do kierownika studiów
doktoranckich o dofinansowanie konferencji naukowych i innych wyjazdów pod warunkiem, że część
kosztów pokryje opiekun naukowy lub promotor.

Przewodniczący Rady Doktorantów

Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów

mgr Marek Naskrent

mgr Maciej Jadżyn

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.

Doktoranci Wydziału Fizyki UAM
Dziekan Wydziału Fizyki UAM
Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Fizyki UAM
Uczelniana Rada Doktorantów UAM
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