Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 18 lutego 2019 roku

Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu
18 lutego 2019 r. o godzinie 19:00 w siedzibie TD UJ.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Krzysztof Ninard
Natalia Stręk
Joanna Świt
Damian Miszczyński
Piotr Piszczek
Agnieszka Proszewska
Magdalena Wąsowicz

Komisja Rewizyjna:
Paweł Kupis
Michał Białończyk

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Prezes TD UJ Natalia Stręk otworzyła posiedzenie o godzinie 19:15.
Na protokolantkę zgłasza się Joanna Świt. Propozycja została zatwierdzona jednogłośnie w
głosowaniu jawnym.

Punkt 2
Zatwierdzenie programu posiedzenia.
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu 21.01.2019
Prezes zarządziła głosowanie jawne nad zatwierdzeniem protokołu z obrad Rady z dnia 21
stycznia 2019. Radni oddali 6 głosów za zatwierdzeniem protokołu, jedna osoba wstrzymała się
od głosu

Punkt 4
Termin drugiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ze względu na rezygnację z Komisji Rewizyjnej Katarzyny Bieli konieczne jest zwołanie
drugiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prezes zaproponowała termin 28.02.2019 o
godzinie 18:00. Propozycja została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Punkt 5
Wniosek o przedłużenie możliwości rozliczenia publikacji
Do przewodniczącej Zespołu ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
wpłynął wniosek o przedłużenie możliwości rozliczenia publikacji - prace redakcyjne
przedłużyły się nie z winy autora. Prośba została pozytywnie zaopiniowana przez
Przewodniczącą Zespołu, Agnieszkę Batko. Prezes ogłosiła głosowanie tajne.

Do komisji skrutacyjnej wybrani zostali członkowie komisji rewizyjnej oraz Damian
Miszczyński.
Wydano 7 kart do głosowania; zebrano 7 głosów ważnych. Wszystkie 7 za przedłużeniem
możliwości rozliczenia publikacji.

Punkt 6
Budżet 2019
Ze względu na zbyt małą liczbę obecnych Radnych, temat budżetu nie został poruszony w
trakcie posiedzenia.

Punkt 7
Sprawa podniesienia stawek stypendialnych (ref. Magdalena Wąsowicz)
Magdalena Wąsowicz: Ten temat poruszony zostanie w ramach następnego punktu.
Punkt 8
Wdrażanie Ustawy 2.0 na UJ (ref. Magdalena Wąsowicz)
Magdalena Wąsowicz podzieliła swoją prezentację na temat wdrażania Prawa o szkolnictwie
wyższym i nauce na następujące podpunkty:
A. Ustawa 2.0 - najważniejsze fakty
a. najważniejsze zmiany to wzmocnienie pozycji Rektora i Senatu oraz dodanie
nowego organu - Rady Uczelni;
b. kompetencje Rady Uczelni to opiniowanie projektów strategii, statutu oraz
monitorowanie gospodarki uczelni a także wskazywanie kandydatów na Rektora
c. osłabiona zostanie pozycja Wydziałów, staną się one organami opiniotwórczymi
d. powstanie nowy model kształcenia doktorantów - szkoły doktorskie
A. Ustawa 2.0 - najważniejsze terminy
a. obecnie uczelnia funkcjonuje w okresie przejściowym
b. do 30.04.2019 otwierać można przewody doktorskie na starych zasadach; osoby z
otwartym przewodem będą musiały obronić się do 30.12.2021

c. Natalia Stręk: co jeśli otworzy się przewód, ale nie zdąży się obronić? Magdalena
Wąsowicz: Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale prawdopodobnie będzie można
ponownie wszcząć procedurę według nowych zasad. Nie jest jasne czy będzie
można wszcząć procedurę na podstawie tej samej rozprawy Nie jest też jeszcze
jasne czy nie będzie to wiązało się z opłatami - obecnie koszty ponownego
otwarcias przewodu ponosi doktorant
d. do 10.2019 wszystkie przepisy wewnętrzne muszą zostać dostosowane do nowej
ustawy
e. 10.2019 to też początek szkół doktorskich
f. do 31.12.2023 r. prowadzone są studia doktoranckie
B. Ustawa 2.0 a sytuacja doktorantów
a. osobą tworzącą szkoły doktorskie jest Rektor, a regulaminy szkół doktorskich i
programy kształcenia uchwala Senat
b. Regulaminy szkół doktorskich i programy kształcenia wymagają zatwierdzenia
przez samorząd doktorantów
c. kształcenie doktorantów oparte będzie o program kształcenia i indywidualny plan
badawczy
d. ocena śródokresowa będzie determinować możliwość kontynuowania kształcenia
e. studia będą trwały 6-8 semestrów, powinny zakończyć się złożeniem rozprawy
doktorskiej. Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia terminu złożenia
rozprawy, jednak nie dłużej, niż o 2 lata. Uwaga: nie będzie to równoznaczne z
możliwością przedłużenia kształcenia w szkole doktorskiej.
f. jedna z większych zmian dotyczy kwestii stypendiów:
i.

będą wypłacane wszystkim doktorantom

ii.

przed oceną śródokresową będzie to min. 37% wynagrodzenia profesora,
po - 57% wynagrodzenia profesora (odliczane ubezpieczenie społeczne)

iii.

pytanie Natalii Stręk: czy doktorant na studiach doktoranckich i w szkole
doktorskiej jednocześnie może pobierać dwa stypendia? Magdalena
Wąsowicz: na ten moment wygląda na to, że tak.

C. Ustawa 2.0 a samorząd doktorantów
a. nowe zobowiązanie dla Towarzystwa Doktorantów: sporządzanie sprawozdania z
rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w
roku akademickim i udostępnianie ich w BIP
D. Ustawa 2.0: problemy i wyzwania
a. przez kilka najbliższych lat w ramach uczelni współistnienieć będą studia
doktoranckie i szkoły doktorskie; studenci tych dwóch trybów będą mieli inne
problemy i inne priorytety
b. różnica w wysokości stypendiów w szkołach doktorskich i na studiach
doktoranckich (na tych drugich zamrożone na poziomie 60% pensji asystenta
według starych przepisów - 1470 zł)
i.

Magdalena Wąsowicz, Piotr Piszczek i Łukasz Chyla działali w tej kwestii
od listopada 2018 r.; nadal prowadzone są rozmowy w celu podwyższenia
stawki dla obecnych doktorantów

ii.

Agnieszka Proszewska: skąd środki na stypendia dla obecnych
doktorantów - nadal z wydziałów? Magdalena Wąsowicz: tak;
najprawdopodobniej subwencja dla całego UJ będzie dzielona między
wydziały i to one będą nimi dysponować

c. dwie rzeczywistości prawne i związane z nimi sprzeczności oraz niepewność
dotycząca części przepisów
d. zmniejszenie się liczby doktorantów i wpływ tej kwestii na funkcjonowanie
Towarzystwa Doktorantów
i.

Paweł Kupis: czy zmniejszenie liczby doktorantów wpłynie na wysokość
budżetu TD UJ? Magdalena Wąsowicz: nie powinno, budżet nie zależy od
liczby doktorantów

E. Wdrażanie Ustawy 2.0 na UJ
a. w październiku powołanych zostało sześć zespołów roboczych zajmujących się
wdrażaniem ustawy, w zespole II (ds. dyscyplin naukowych i szkół doktorskich)
jest przedstawicielka TD UJ - Magdalena Wąsowicz; Magdalena była

pomysłodawczynią utworzenia Komisji ds. Szkół Doktorskich w ramach
Towarzystwa Doktorantów UJ
F. Model kształcenia doktorantów na UJ
a. 14.02.2019 powołane zostały cztery szkoły dziedzinowe (Nauk
Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Przyrodniczych, Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu). Każda ze szkół doktorskich będzie miała własny regulamin,
natomiast najbardziej podstawowe zasady ujęte zostały w Statucie
b. Agnieszka Proszewska: Z ilu osób składają się rady szkół doktorskich?
Magdalena Wąsowicz: Zależy od szkoły. Stała jest liczba doktorantów - 2 w
każdej szkole
c. struktura szkół doktorskich wygląda następująco: Dyrektor Szkoły, Biuro Szkoły,
Rada Szkoły, najprawdopodobniej także Kierownicy programów doktorskich
d. pojawił się pomysł komitetów doktorskich - organu wspierającego i oceniającego
doktoranta, składającego się z promotora oraz dwóch innych osób; każda szkoła
zadecyduje o tym, czy w jej ramach będzie funkcjonował taki organ.
G. Problemy ze szkołami doktorskimi
a. finansowanie
b. dofinansowanie badań naukowych - jeśli będą istnieć szkoły doktorskie, wydziały
mogą nie chcieć finansować badań doktorantów ze środków wydziałów
c. liczba przedstawicieli doktorantów w Radach Szkół - obecnie są to jedynie dwie
osoby
d. opiniowanie Dyrektorów Szkół przez TD
H. Dalsze działania w sprawie szkół doktorskich
a. do 30.04 powstać mają Regulaminy Szkół Doktorskich
I. Nowy Statut UJ
a. powstało forum, ogłoszone zostały także terminy otwartych konsultacji członkowie TD powinni aktywnie uczestniczyć w obu rodzajach dyskusji
b. brak doktorantów w Radach Wydziałów i Radach Instytutów - Magdalena
Wąsowicz skierowała w tej sprawie pismo do prof. Pisulińskiego,

przewodniczącego zespołu ds. statutu i prof. Popiela, prodziekana UJ ds. polityki
kadrowej i finansowej koordynującego prace nad nowym Statutem
J. Wyzwania dla TD UJ
a. nowelizacja regulaminu Towarzystwa
b. zapewnienie doktorantom ze szkół reprezentacji w Radzie Towarzystwa
Doktorantów
c. struktura samorządu doktorantów - czy powstaną odrębne samorządy wewnątrz
szkół?
i.

Agnieszka Proszewska: Czy możliwe jest utworzenie samorządu przy tak
małej liczbie doktorantów jaka będzie w szkołach? Jest to kwestia do
przemyślenia.

d. ustalenie sposobu wyboru przedstawicieli doktorantów do Rad Szkół Doktorskich
i.

Natalia Stręk: Konieczne będzie wprowadzenie zapisów dotyczących
wyborów przedstawicieli do Rady oraz długości ich kadencji do
regulaminu. Proponuję kadencję roczną. Magdalena Wąsowicz:
Sugerowałabym raczej dwu- lub półtoraroczną; warto jeszcze o tym
porozmawiać.

K. Pytania od Rady i Komisji oraz komentarze:
a. Paweł Kupis: Czy doktoranci będą w Radach Dyscyplin? Magdalena Wąsowicz:
Nie, zgodnie z projektem nowego Statutu UJ w Radach Dysycplin będą tylko
osoby z tytułem profesora lub profesora uczelni, z deklaracją 75% działalności w
obrębie danej dyscypliny
b. Magdalena Wąsowicz: Konieczne będzie monitorowanie sytuacji związanych z
liczbą prowadzonych godzin dydaktycznych przez obecnych doktorantów - mogą
być zbyt obciążeni.

Punkt 9
Sprawy bieżące i wolne wnioski

Magdalena Wąsowicz: Niedawno powołany został Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Budżet
partycypacyjny został pomyślany na wzór budżetu obywatelskiego. Można będzie do niego
zgłaszać projekty, które ulepszą życie na uczelni. Udzielane jest nie tylko wsparcie finansowe,
ale też organizacyjne. Zespołowi przewodzi Tomasz Pytko.

Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia
O godzinie 21:45 Prezes Natalia Stręk zamknęła obrady.

