Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 19 lutego 2018r.
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu
19 lutego 2018 r. o godzinie 19:00 w siedzibie TD UJ.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Magdalena Wąsowicz
Magdalena Cyran
Katarzyna Konik
Amanda Adamska
Łukasz Chyla
Mikołaj Maga
Damian Miszczyński
Szymon Król
Piotr Piszczek

Komisja Rewizyjna:
Natalia Stręk
Krzysztof Ninard

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Prezes Towarzystwa Doktorantów – Magdalena Wąsowicz otworzyła posiedzenie Rady TD UJ o
godzinie 19:07.
Punkt 2
Zatwierdzenie programu posiedzenia Rady
M. Wąsowicz zarządziła głosowanie nad przyjęciem programu posiedzenia Rady w dniu 19
lutego. Program został przyjęty jednomyślnie.
Punkt 3
Zatwierdzenie kandydatury P. W. na Przewodniczącego Komisji ds. Pomocy Materialnej
Magdalena Wąsowicz przedstawiła bieżącą sytuację Komisji Pomocy Materialnej. W skrócie
przedstawiła zaproszonego na posiedzenie Rady TD UJ kandydata na Przewodniczącego KMP
P. W. D. H. – były Przewodniczący KMP zarekomendował kandydaturę.
P. W. przedstawił się jako doktorant trzeciego roku na WPiA UJ. Kandydat od dwóch i pół roku
pracuje w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, odpowiadając m.in. za przyznawanie
stypendiów dla cudzoziemców oraz przyznawanie miejsc w domach studenckich.
Współpracował z D. H. m. in. nad zmianami w regulaminie przyznawania miejsc w domach
studenckich. Zaproponował zmiany i ujednolicenie zasad naboru wniosków bez względu na
pochodzenie oraz mniej rygorystyczne przyznawanie miejsc stażystom z zagranicy.
Mikołaj Maga zapytał o planowany czas pełnienia funkcji Przewodniczącego KPM. P. W.
wyjaśnił, że zajmuje się świadczeniami pomocy materialnej i wyraża chęć dłuższej współpracy,
aniżeli jednego roku.
M. Wąsowicz zainteresowała wizja Komisji. P. W. poinformował, że koniecznie będą zmiany w
regulaminie ws. przyznawania świadczeń. Podczas posiedzenia Rady TDUJ kandydat
zadeklarował dążenie od odformalizowania zasad przyznawania miejsc, zwłaszcza, że miejsc
tych nie brakuje. Przede wszystkim ma to być możliwość elektronicznego składania wniosków
włącznie z osobami, ubiegającymi się o dwa miejsca w akademiku. Forma pisemna zostanie
zachowana dla doktorantów, starających się o pokoje jednoosobowe.
Przy braku pytań, D. H. powtórzył swoją rekomendację. Uznał, że P. W. jest najlepszym
kandydatem ze względu na zachowanie ciągłości prowadzonej przez D. H. polityki. Ułatwieniem
dla działalności jest praca w UJ, dająca dostęp do systemu USOS. Ponadto P. W. posiada

odpowiednie kwalifikacje językowe. D. H. zadeklarował, że do września będzie wspierał
nowego przewodniczącego.
Po dyskusji Rady nad kandydaturą, M. Wąsowicz zapytała czy Komisja Rewizyjna będzie pełnić
funkcję Komisji Skrutacyjnej. Zarządzono głosowanie nad składem KS: Natalia Stręk, Krzysztof
Ninard. Trzecim członkiem KS został Szymon Król. Rada TD UJ jednomyślnie zatwierdziła
skład KS.
M. Wąsowicz zarządziła tajne głosowanie nad kandydaturą P. W. na Przewodniczącego KPM
TD UJ. Oddano głosy ważne: 9 na tak, 0 na nie, 0 wstrzymujących się.
Punkt 4
Zatwierdzenie kandydatury Y. C. na Przewodniczącą Zespołu ds. Współpracy
Międzynarodowej
Magdalena Wąsowicz przedstawiła sytuację Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej. Zespół
istnieje od dwóch lat, ale jego działalność jest uboga. Obecnej Prezes zależy na rozwinięciu
Zespołu, ponieważ może się to wiązać z dodatkowym korzyściami dla doktorantów.
Przypomniała, że dwóch Radnych – Łukasz Chyla i Bartek Orawiec – wyrazili chęć
zaangażowania się w prace Zespołu. Poszukując Przewodniczącego KPM, M. Wąsowicz
jednocześnie przeprowadziła rekrutację na Przewodniczącego Zespołu ds. WM.
Zarekomendowała i przedstawiła Y. C. także ze względu na nadzieję i chęć dłuższej współpracy
z TD UJ.
Y. C. została zaproszona na posiedzenie Rady TD UJ. Poinformowała, że jest doktorantką
pierwszego roku na WBBiB. Od trzech lat prowadzi firmę, zajmującą się sprowadzaniem
studentów zagranicznych do Polski. Kandydatka wyraziła chęć zmiany nazwy zespołu na Zespół
ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Międzynarodowych. Uważa, że od przedsiębiorców,
zwłaszcza małych i średnich, można wiele się nauczyć Jest to wiedza nieoferowana przez
uniwersytet. Ponadto zaproponowała promowanie TD UJ na linkedin oraz szkolenie z zakresu
networkingu.
M. Wąsowicz oraz M. Maga zauważyli, że prezentowana wizja dotyczy przedsiębiorczości. W
związku z tym zadali pytania o plany dotyczące współpracy międzynarodowej o charakterze
naukowym – pozyskiwanie wspólnych grantów, wyjazdy, promowanie badań
międzyośrodkowych. Y. C. poinformowała, że łączenie doktorantów z różnych krajów miałoby
się odbyć nie tylko poprzez naukę, ale również organizację konferencji, wymianę ofert pracy,
praktyk. Zauważyła, że przygotowany wcześniej list zapraszający pozbawiony jest konkretnych
możliwości i oferty ze strony TD UJ. Jest uwzględniona jedynie możliwość publikacji artykułów
w Zeszytach Naukowych. Y. C. wyjaśniła, że współpraca na poziomie naukowym jest celem.
Aspekt przedsiębiorczości ma być dodatkiem.

Szymon Król zauważył, że jeżeli Zespół będzie przeprowadzał szkolenia, będzie jednocześnie
wchodził w kompetencje Zespołu ds. Szkoleń. Y. C. poinformowała, że nie zamierza łączyć
zespołów, ale posiada realną możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu networkingu.
Może ono odbyć się w ramach działalności Zespołu ds. WM, jak również może przekazać
kontakt.
Piotr Piszczek poddał wątpliwości Linkedin jako narzędzie współpracy, sugerując istnienie
równie dobrego ResearchGate. Poprosił również o wskazanie wartości biznesu dla doktorantów
związanych z nauką. Y. C. wyjaśniła, że nie jest zamknięta na inne opcje, miała na celu
przedstawienie swojej idei. Odpowiadając na drugą część pytania, poinformowała, że wszystko
jest zależne od kierunku. W przypadku kierunków przyrodniczych firmy często oferują pracę lub
współpracę i dają możliwość realizowania badań w ich placówkach.
Krzysztof Ninard zapytał o kierunki współpracy. Y. C. wyjaśniła, że proponuje zacząć od
Europy Wschodniej, następnie rozpocząć współpracę z Czechami, Słowacją, Węgrami, a w
dalszej kolejności z Austrią i Niemcami.
Po dyskusji Rady nad kandydaturą, M. Wąsowicz zarządziła tajne głosowanie nad kandydaturą
Y. C. na Przewodniczącą Zespołu ds. WM TD UJ. Oddano głosy ważne: 8 na tak, 0 na nie, 0
wstrzymujących się oraz 1 głos nieważny.
Punkt 5
Zatwierdzenie kandydatury Wojciecha Micygały na Przewodniczącego Zespołu ds. Szkoleń
Magdalena Wąsowicz poinformowała, że Wojciech Micygała jest nieobecny na posiedzeniu
Rady TD UJ ze względu na zaplanowaną wcześniej kwerendę biblioteczną. Zadeklarował
jednak, że z chęcią obejmie stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. Szkoleń oraz podejmie
się zmotywowania doktorantów do działalności. Mikołaj Maga podtrzymał swoją chęć
dołączenia do Zespołu.
Magdalena Cyran zapytała czy znane są pomysły na szkolenia. M. Maga wyjaśnił, że szkolenia
miałyby dotyczyć zarówno umiejętności miękkich, takich jak autoprezentacja, zarządzanie
czasem, jak i typowo naukowych. Katarzyna Konik zaleciła skontaktowanie się z poprzednią
Przewodniczącą Zespołu celem poznania zeszłorocznej oferty i zainteresowania ze strony
doktorantów. W jej opinii szkolenia z umiejętności miękkich nie cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem, jak te dotyczące pozyskiwania grantów, pisania artykułów, metodologii. M.
Maga dodał, że planowana jest ankieta, która wskaże oczekiwania doktorantów.
M. Wąsowicz zasugerowała, aby odbyło się szkolenie dotyczące dofinansowań oferowanych
przez TD UJ. K. Konik obiecała kontakt w tej sprawie z Przewodniczącą Zespołu ds. Konkursu.
M. Wąsowicz zarządziła tajne głosowanie nad kandydaturą Wojciecha Micygały na
Przewodniczącego Zespołu ds. Szkoleń UJ. Oddano głosy ważne: 9 na tak, 0 na nie, 0
wstrzymujących się.

Punkt 6
Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady TD UJ
Magdalena Wąsowicz zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem protokołu z posiedzenia
Rady z dnia 8 stycznia 2018 r. Oddano głosy - wszystkie na tak.
Magdalena Wąsowicz zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem protokołu z posiedzenia
Rady z dnia 20 stycznia 2018 r. Oddano głosy - wszystkie na tak.
Punkt 7
Zatwierdzenie kandydatury M. P. na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu
Judaistyki UJ
Katarzyna Konik przedstawiła sprawę braku przedstawiciela doktorantów w Radzie IJ UJ. W
Radzie jest wakat od kwietnia. W związku z nieskutecznym przeprowadzeniem wyborów (niska
frekwencja), Rada TD UJ zastosuje prawo powołania przedstawiciela zgodnie z § 32 Statutu UJ w
związku z art. 40 Regulaminu TD UJ.
K. Konik odczytała list oraz zaprezentowała CV kandydata M. P. Niniejsze dokumenty stanowią
załącznik do protokołu.
Po dyskusji Rady, M. Wąsowicz zarządziła tajne głosowanie nad kandydaturą M. P. na
przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Judaistyki UJ. Oddano głosy ważne: 9 na tak, 0
na nie, 0 wstrzymujących się.
Punkt 8
Zatwierdzenie opinii Rady ws. studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym
Magdalena Wąsowicz przedstawiła opinię ws. studiów III CogNeS na Wydziale Filozoficznym.
Radni wyrazili swoje stanowisko na grupie dyskusyjnej. Uznano, że wydana opinia będzie
pozytywna z zastrzeżeniem konieczności konsultacji przez WF z TD UJ zasad rozliczenia roku
przez doktorantów oraz kryteriów przyznawania stypendiów, które mają powstać w terminie
późniejszym.
Po dyskusji Rady, M. Wąsowicz zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem pozytywnej opinii.
Oddano głosy: 8 na tak, 0 na nie, 1 wstrzymujący się.
Punkt 9
Przyłączenie się TD do Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
Magdalena Wąsowicz poinformowała, że PDNHiS zaprasza TD UJ do przyłączenia się do ich
działalności. Przedstawione zostały cele oraz dotychczasowa działalność PDNHiS na podstawie

danych dostępnych na stronie internetowej porozumienia oraz profilu na portalu FB. Piotr
Piszczek poparł stanowisko K. Konik, że możemy uczestniczyć w Zjeździe bez stania się
oficjalnym członkiem porozumienia. M. Maga zauważył, iż póki co porozumienie nie ma
bogatej oferty, a na podstawie zaprezentowanych danych nie ma pewności co do celów i
charakteru działalności.
Po dyskusji Rady, M. Wąsowicz zarządziła jawne głosowanie nad przystąpieniem do
Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Oddano głosy: 0 na tak, 5 na
nie, 4 wstrzymujące się.
Punkt 10
Sprawozdanie z posiedzenia KRD
W związki z chorobą przedstawiciel TD UJ – Łukasz Chyla nie mógł uczestniczyć w
posiedzeniu.
Punkt 11
Sprawozdanie z wyników działań ws. platformy Pegaz
Łukasz Chyla poinformował Radę TD UJ, że rozmawiał z działem, odpowiadającym za obsługę
platformy Pegaz. Zadeklarowano, że do końca lutego TD UJ uzyska uprawnienia do nowego
kursu, umożliwiającego kontakt z doktorantami oraz zapisy na szkolenia. Dodatkowo możliwe
będzie rozsyłanie mailingu do poszczególnych jednostek.
Punkt 12
Wyjazd integracyjny TD UJ
Katarzyna Konik poinformowała, że w związku z sytuacją osobistą nie będzie mogła
uczestniczyć w kolejnym wyjeździe integracyjnym TD UJ. W związku z tym, konieczne jest
znalezienie osoby, która weźmie udział w pracach organizacyjnych oraz zdecyduje się na
bezwarunkową obecność na wyjeździe. Natalia Stręk zadeklarowała, iż podejmie się zadań
związanych z wyjazdem.
K. Konik wyjaśniła, że budżet na wyjazdy integracyjne jest napięty. Na tej podstawie
zaproponowała, aby wyjazd wiosenny odbywał się w Polsce, natomiast jesienny za granicę.
Pozwoli to na zaoszczędzenie środków i da możliwość wyboru zagranicznej destynacji. W
ubiegłym roku wyboru nie było ze względu na niski budżet. Dodała, że doktoranci
niejednokrotnie wyrażali chęć wyjazdu w góry. Jest to zasadne na wiosnę, ponieważ wyjazd
jesienny odbywa się w listopadzie, kiedy pogoda jest niepewna. N. Stręk ze względu na bliską
odległość do Popradu, podjęła się rozpoznania warunków w Popradzie. Ponadto K. Konik zleci

Komisji Kultury i Promocji rekonesans destynacji w Bieszczadach. Magdalena Cyran
zadeklarowała sprawdzenie kosztów dojazdu do poszczególnych miejsc.
K. Konik dodała, że w poprzednim roku wyjazd przesunięto z maja na czerwiec ze względu na
fakt, iż w maju odbywa się wiele konferencji naukowych. Ustalono, że w tym roku wstępnym
terminem będzie pierwszy weekend czerwca (1-3).
Punkt 13
Propozycja dot. kryteriów przyznawania stypendiów na wydziałach
Damian Miszczyński podjął inicjatywę sprawdzenia sposobu punktowania przez poszczególne
jednostki działalności organizacyjnej w ramach osiągnięć doktorantów. Okazało się, że tylko na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych (0-6 punktów) oraz na Wydziale
Farmaceutycznym (0-2 pkt) doktoranci mają możliwość uzyskać dodatkowe punkty za
działalność organizacyjną, w tym na rzecz TD UJ. Jest oceniana standardowa działalność –
naukowa, dydaktyczna, postępy w pracy doktorskiej. Kryteria ustalane są przez Wydziały. D.
Miszczyński zwrócił się do Rady z zapytaniem czy w opinii Radnych zasadne jest podjęcie prób
celem ujednolicenia zasad punktowania działalności organizacyjnej.
K. Konik wyraziła opinię, że to jest istotne i należy podjąć działania w sprawie, ponieważ
poniekąd zmobilizuje to doktorantów do działalności na rzecz samorządu. P. Piszczek
zaproponował napisanie oficjalnego listu.
Po dyskusji Rady, uznano, że D. Miszczyński podejmie działania, mające na celu dodanie
punktacji za działalność organizacyjną na poszczególnych wydziałach/instytutach. Zostanie
przygotowany list, przedstawiony następnie na grupie dyskusyjnej.
Punkt 14
„Badanie opinii doktorantów UJ 2017/18” - prezentacja wyników
Szymon Król przedstawił w formie prezentacji wyniki ostatniego badania opinii doktorantów.
Szczególną uwagę zwrócił na aspekty życia doktoranta, na których poprawę może wpłynąć TD
UJ. Przede wszystkim podniesiono kwestię punktacji rankingowej i jej niedopasowania do
różnorodnych specjalizacji, przyznawania stypendium na I roku dla doktorantów z tytułem
doktora, braku możliwości wzięcia urlopu.
S. Król przedstawił także przykłady niedoinformowania doktorantów w niektórych przypadkach.
Motywuje to Radę do prowadzenia szerszej działalności informacyjnej. S. Król zaproponował
również stworzenie poradnika dla doktorantów.
Zauważono jednak, że informator musiałby być przygotowany dla każdego wydziału.
Punkt 15
Sprawy bieżące i wolne wnioski

Magdalena Wąsowicz poruszyła temat strefy studenckiej. Jedna z doktorantek zgłosiła, że
doktorantom nie przysługuje wstęp do SS. M. Maga zauważył, że dostęp jest uzależniony od
rodzaju działalności. Nie wszystkie przestrzenie są bowiem ogólnodostępne. K. Konik
zadeklarowała sprawdzenie zasad.
Punkt 16
Zamknięcie posiedzenia
Magdalena Wąsowicz zamknęła posiedzenie Rady TD UJ o godzinie 21:56.

