Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 12 marca 2018r.
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu
12 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie TD UJ.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady
Amanda Adamska (WPiA)
Łukasz Chyla (WPiA)
Magdalena Cyran (WSMiP)
Katarzyna Konik (WSMiP)
Szymon Król (WFilozof)
Damian Miszczyński (WFilolog)
Piotr Piszczek (WB)
Magdalena Wąsowicz (WFilolog)
Komisja Rewizyjna
Natalia Czyżowska (WFilozof) – Przewodnicząca KR
Konrad Ninard (WGiG)
Protokolant:
Katarzyna Konik

Porządek spotkania
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie programu posiedzenia Rady.
3. Zatwierdzenie wyników Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
(ref. A. Batko).

4. Przyjęcie nowego członka do Zespołu ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności
Doktorantów UJ (ref. A. Batko).
5. Zeszyty Naukowe TD - bieżące sprawy i wyniki raportu Index Copernicus (ref. I.
Łomanowska)
6. Sprawozdanie ze zjazdu DFUP (ref. P. Piszczek).
7. Sprawozdanie ze zjazdu PDNHiS (ref. M. Wąsowicz)
8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady TD UJ.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
18:00 – Prezes Towarzystwa Doktorantów Magdalena Wąsowicz otworzyła posiedzenie Rady
Towarzystwa Doktorantów UJ.

Punkt 2
Zatwierdzenie programu posiedzenia Rady
Magdalena Wąsowicz zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem programy posiedzenia
Rady. Program został przyjęty jednomyślnie.

Punkt 3
Zatwierdzenie wyników Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
Przewodnicząca Zespołu ds. DDD, A. B. zaprezentowała wyniki konkursu. Zostało złożonych
144 wniosków, z czego 16 zostało odrzuconych, a 128 rozpatrzonych pozytywnie.
Przewodnicząca podkreśliła, że ze względu na obecny stan środków przyznawano wyższe
dofinansowania. Dofinansowania przyznawano w cztery kategoriach: wyjazdy krajowe,
wyjazdy zagraniczne, organizacja konferencji, tłumaczenia i korekty artykułów. Wydano
niewiele ponad 86 tys. zł.
18:04 – przychodzi Łukasz Chyla.
A. B. podkreśliła, że najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku był brak informacji o komitecie
naukowym lub brak rejestracji wniosku.
Podniesiono problem Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków, odbywającego się w Łodzi –
wnioski TD UJ przewidują konieczność podania rady naukowej wydarzenia, w której zasiada
przynajmniej jeden doktor. W przypadku OZH nie podano informacji o radzie naukowej, lecz

jest wyznaczony opiekun. A. B. wyjaśniła, że dofinansowania przyznano, ze względu na fakt,
że wnioskodawcami są doktoranci I roku, a kwota nie jest wysoka (250 zł). Katarzyna Konik
podkreśliła po raz kolejny problem rozliczania konferencji, które nie są bezpośrednio
afiliowane przy uczelni. Damian Miszczyński zaważył, że konferencja jest renomowanym
wydarzeniem w branży. M. Wąsowicz zarządziła głosowanie nad przyznaniem dofinansowań
na w/w wydarzenie. Rada podjęła decyzję na tak jednomyślnie.
A. B. dodała, że planuje wnioskować o podwyższenie dofinansowań na wyjazdy zagraniczne z
1000 zł do 1500 zł ze względu na stan środków oraz wzrost cen.
Natalia Czyżowska zapytała o problem z rejestracji wniosków w bieżącej edycji konkursu. A.
B. wyjaśniła, że dotychczasowy system padł. Udało się jednak zorganizować alternatywny
sposób rejestracji. Zmiana nie przełożyła się znacząco na brak rejestracji wniosków –
niezarejestrowano średnio o 2-3 wniosków więcej niż w poprzednich edycjach.
M. Wąsowicz zarządziła głosowanie nad specyfikacją konkursu. Rada w głosowaniu jawnym
przyjęła specyfikację jednomyślnie.

Punkt 4
Przyjęcie nowego członka do Zespołu ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności
Doktorantów UJ
Przewodnicząca Zespołu ds. DDD, A. B. zawnioskowała o przyjęcie do zespołu nowego
członka. Zgłosiła się do niej J. Ś. – doktorantka japonistyki z Wydziału Filologicznego. Jest to
ostatnia osoba rekrutowana do zespołu ze względu na ilość osób. Przy większej liczbie, praca
zespołu jest paraliżowana. J. Ś. była obecna na ostatnim posiedzeniu konkursu jako obserwator.
Szybko wdrożyła się w system oceny wniosków, podtrzymała gotowość do działania.
Kandydatka jest rekomendowana przez Przewodniczącego Komisji ds. Nauki i Badań R. D.
Przy braku pytań, M. Wąsowicz zarządziła głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej
w składzie: Natalia Czyżowska, Krzysztof Ninard, Damian Miszczyński. Skład komisji został
przyjęty jednomyślnie.
M. Wąsowicz zarządziła tajne głosowanie nad przyjęciem J. Ś. do Zespołu ds. DDD. Wydano
i zebrano 7 kart do głosowanie. Oddano głosy: 7 – tak, 0 – nie, 0 – wstrzymujących się.
Punkt 5
Zeszyty Naukowe TD - bieżące sprawy i wyniki raportu Index Copernicus

Zastępczyni Przewodniczącej Redakcji ZN – I. Ł. poinformowała, że redakcja potrzebuje
dodatkowych 4000 zł na działalność zeszytów społecznych. Wystąpiono do Wydziału Historii i WPiA
o wsparcie finansowe, ale zalecane jest również uwzględnienie kosztów druku w budżecie TD.
K. Konik wyraziła opinie, że przesadą jest zwiększanie rok rocznie budżetu ZN o 10%. Ł. Chyla
zauważył, że na wydatki ZN przewidziano rezerwę budżetową.
Kolejną sprawą ZN, przedstawioną przez I. Ł., była kwestia strony internetowej. Pojawiły się sygnały,
że dotychczasowa strona jest niefunkcjonalna. Zgodnie z oceną z Index Copernicus konieczne jest
stworzenie dwujęzycznej strony. Sprawa jest paląca ze względu na nieczytelność systemu wynikającą
z działania platformy SMOK i konieczności logowania się poprzez nią do zasobów ZN.
18:45 – przychodzi Szymon Król.
N. Czyżowska zaleciła udanie się do informatyków celem ustalenia możliwości działania ww. strony
internetowej.
I. Ł. zaproponowała możliwość podpięcia Zeszytów Naukowych do strony powstającej przy
wydawnictwie Nowa Strona (publikującego ZN), będącej bazą czasopism i umożliwiającej przesyłanie
artykułów. M. L. chciałby przyjść na spotkanie Rady i zaprezentować szczegółowo tę możliwość.
D. Miszczyński zauważył, że jest to kolejny wydatek. I. Ł. stwierdziła, że obecnie w redakcji nie ma
osoby odpowiedniej do obsługi strony ZN.
Przedstawiony został również problem każdorazowego ubiegania się o trzy oferty wydawnicze celem
publikacji numeru ZN. Redakcja chciałaby mieć możliwość stałej współpracy z wydawnictwem Nowa
Strona. Ł. Chyla stwierdził, że są możliwości, aby nie rozpisywać każdorazowo konkursu, np. poprzez
biuro zamówień publicznych. K. Konik zauważyła, że jest to praca ZN i w interesie redakcji jest
rozpoznanie istniejących możliwości, a nie oczekiwanie od Rady TD UJ wypracowanie innego
schematu wydawniczego. Ustalono, że redakcja ma zastanowić się co zrobić z konkursem ofert.
M. Wąsowicz zapytała o uwagi wynikające z raportu Index Copernicus. I. Ł. wyjaśniła, że raport jest
rozczarowujący. Składa się z pięciu stron. Główne zalecenia dla ZN to konieczność posiadania
przejrzystej strony internetowej oraz zwracanie uwagi na to, w jakich bazach ZN są punktowane.
Znaczenie posiada również liczba recenzentów i autorów z zagranicy. ZN otrzymały 0% za słowa
kluczowe, chociaż są one wyznaczane w każdym artykule.
Przy braku dalszych pytań, I. Ł. opuściła Radę.

Punkt 6
Sprawozdanie ze zjazdu DFUP
Piotr Piszczek przedstawił sprawozdanie ze Zjazdu DFUP, który odbył się w dniach 23-25
lutego. Głównym tematem pozostawała ustawa 2.0. Naświetlono ewentualne problemy,
poproszono o propozycje zmian, zaprezentowano realne możliwości. Propozycje zostaną

zgłoszone do KRD za pośrednictwem DFUP. Podjęto temat utworzenia rad uczelni, ich
kompetencji, wymogu publikowania w j. angielskim, przepisów przejściowych, kompetencji
językowych oraz stypendium naukowego.
19:10 – wychodzi P. Piszczek.

Punkt 7
Sprawozdanie ze zjazdu PDNHiS
M. Wąsowicz zaprezentowała krótkie sprawozdanie ze Zjazdu PDNHiS, na którym był obecny
reprezentant z KRD. Podjęto kwestie podobne, jak w przypadku DFUP oraz problem
demotywacji w przypadku równych stypendiów dla wszystkich doktorantów oraz problem
reprezentantów szkół doktorskich w czasie współistnienia ze studiami doktoranckimi.
Zaznaczono, że obrona doktoratu na obecnych zasadach oznacza konieczność otwarcia
przewodu do kwietnia 2019 roku. Później obowiązywać będą zasady ustawy 2.0. Ponadto
odbyły się wybory uzupełniające w związku z rezygnacją przewodniczącej. Do PDNHiS
dołączyły nowe jednostki.

Punkt 8
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady TD UJ
M. Wąsowicz zarządziła jawne głosowanie na przyjęciem protokołu z poprzedniej Rady TD
UJ. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Punkt 9
Sprawy bieżące i wolne wnioski
1. Ł. Chyla przedstawił sprawę Pegaza. Nie udało się stworzyć możliwości wysyłania
wiadomości do doktorantów poszczególnych wydziałów. Ustalono, że dostęp do Pegaza będą
posiadać: M. Wąsowicz, M. Danek, W. Micygała, Ł. Chyla, K. Konik.
2. M. Wąsowicz poinformowała o rezygnacji Pawła Dziwińskiego z funkcji radnego. Zgodnie
z regulaminem TD UJ, istnieje możliwość kooptowania trzech osób spośród komisji i zespołów
w ciągu 14 dni, tj. do 26 marca. Prezes dodała, że Bartłomiej Orawiec ma trzy nieobecności na
radach oraz nie wykazuje aktywności na grupie. Jest nieobecny ze względu na pracę, ale

również nie wypowiada się na temat terminów posiedzeń. W związku z tym M. Wąsowicz
złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej o usunięcie Bartłomieja Orawca ze składu Rady.
3. M. Wąsowicz poinformowała o rezygnacji P. Z. z funkcji Przewodniczącej Komisji Prawnej.
Powoduje to konieczność znalezienia nowego przewodniczącego. Nad pełnieniem tej funkcji
ma się zastanowić M. O. Konieczne jest również zrekrutowanie nowych członków.
4. K. Konik przedstawiła przesłany wcześniej regulamin Salonów Naukowych. Po ustaleniu
drobnych zmian, M. Wąsowicz zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. Rada przyjęła go
jednomyślnie.
5. M. Wąsowicz zapytała o sprawę stowarzyszenia. Ł. Chyla wyjaśnił, że zostało przygotowane
pismo, które zostanie skierowane do podmiotów mogących wspierać TD UJ. Założenie
stowarzyszenia nie będzie kolidować z działalnością TD UJ i UJ i jest możliwe w okresie
miesiąca. Ł. Chyla wyraził ciekawość w jaki sposób związać Radę ze stowarzyszeniem. M.
Wąsowicz poprosiła o przesłanie na ustaleń i możliwości na grupę dyskusyjną.
6. D. Miszczyński poinformował, że w trakcie sprawdzania strony TD UJ dotyczącej
przedstawicieli samorządu, znalazł kilkanaście wakatów. W związku z tym podjął próbę
kontaktu z przedstawicielami. Wakaty występują od ponad 60 dni, więc Rada zyskuje
kompetencje wskazania przedstawiciela. M. Wąsowicz zaproponowała, aby D. Miszczyński
został Pełnomocnikiem TD UJ ds. przedstawicieli doktorantów. W związku z zarządzeniem
głosowanie nad funkcją dla D. Miszczyńskiego, dokonano jednogłośnej zmiany w składzie
Komisji Skrutacyjnej, do której powołano Szymona Króla. W sprawie D. Miszczyńskiego
oddano 7 głosów na tak.
7. Natalia Czyżowska zawnioskowała o zaprezentowanie Radzie planu szkoleń TD UJ.

Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia
Magdalena Wąsowicz zamknęła posiedzenie TD UJ o godzinie 20:39.

