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ODPOWIEDZI DOKTORANTÓW NA PYTANIA OTWARTE 
 
 
 
 
• W przypadku wszystkich odpowiedzi zachowano ich oryginalną pisownię. Nie 

poprawiano ewentualnych błędów/pomyłek. 
 
 
• Odpowiedzi doktorantów przedstawione są w podziale na poszczególne wydziały 

i szkoły dziedzinowe. 
 
 
• Zbiór zawiera odpowiedzi na poniższe pytania: 
 
 
Czy dostrzegł/a P. zmianę jakości kształcenia w stosunku do poprzedniego roku 
akademickiego? – Dlaczego P. tak uważa? 
 
Dlaczego nisko ocenia P. sposób przydzielania zajęć dydaktycznych? 
 
Dlaczego dokonał/a/by P. wyboru innych studiów doktoranckich / kształcenia w ramach 
innej szkoły doktorskiej? 
 
Czy ma P. jakieś uwagi i spostrzeżenia dotyczące kształcenia doktorantów, które 
chciał/a/by P. dodać na koniec? 



Czy dostrzegł/a P. 
zmianę jakości 
kształcenia w stosunku
do poprzedniego roku 
akademickiego? Dlaczego P. tak uważa?

Zdecydowanie się 
pogorszyła

Brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcami.   Opóźnienie lub brak 
informacji o wymaganiach w zakresie kształcenia. Niepewność dotycząca 
tych wymagań.

Czy ma P. jakieś uwagi i spostrzeżenia dotyczące kształcenia doktorantów, które chciał/a/by P. 
dodać na koniec?

obniżanie poziomu, chaos informacyjny, nie dostosowanie treści kształcenia do poziomu studiów, 
często strata czasu

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 są regularnie pomijani 
przez uniwersytet, brak jest jasnej informacji o warunkach otwarcia przewodu doktorskiego, o 
złożeniu pracy doktorskiej i jej obronie. Na stronach internetowych uniwersyteckich doktoranci ci 
NIE ISTNIEJĄ (nawet nie można wyszukać nas w wyszukiwarce pracowników na stronie głównej 
UAM. Tak jakby uczelnia chciała się nas jak najszybciej pozbyć... bo są nowi doktoranci, lepsi...).   
Nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia dotyczącego prowadzenia zajęć dydaktycznych, zarówno 
online, jak i wcześniej - stacjonarnie.   Informacje dotyczącego programu studiów pojawiają się na 
początku roku akademickiego, zamiast na końcu poprzedniego. Ponadto program ten zmieniał się w
trakcie kształcenia, nie wiadomo, co nas zaskoczy w przyszłym roku. Bezsensowne jest rozdzielanie 
"pracy dydaktycznej" od "zajęć dydaktycznych". Te drugie, jako przedmiot, jest całkowitą fikcją, 
gdyż mało kto rzeczywiście uczestniczy i prowadzi te zajęcia pod nadzorem nauczyciela 
akademickiego (protokoły, które składamy są więc w większości fikcyjne).   Niepewność 
finansowania (stypendia) również wpływa znacząco na jakość kształcenia, nie wspominając już o 
upokorzeniu, które wielu odczuwa, gdyż jesteśmy traktowani przez uczelnię jako doktoranci gorszej 
kategorii. Jest zrozumiałe, że warunki finansowania są dla nas inne, ale uczelnia niewiele robi, żeby 
wyrównać te szanse jeśli chodzi o pewność finansowania (docenić jedynie należy wysokość 
stypendiów).   JEDYNYM powodem, dla którego moja decyzja o podjęciu tych studiów była słuszna, 
to wykładowcy i ich ponadprzeciętne kompetencje i życzliwość.


