Protokół z posiedzenia Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 18 września 2019 r. godz. 18.00

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie programu posiedzenia.
3. Specyfikacja 4 edycji Konkursu na DDD
4. Uzupełnienie składu w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych
5. Nabór do Komisji Pomocy Materialnej UJ oraz CMUJ
6. Uzupełnienie składu w odwoławczej komisji ds. Akademików
7. Ustalenie terminu spotkania organizacyjnego dla Doktorantów studiów
doktoranckich
8. Ustalenie terminów spotkań organizacyjnych dla Doktorantów w szkołach
doktorskich
9. Zatwierdzenie wyników II tury przyznawania akademików
10. Spotkanie z Jego Magnificencją, Rektorem UJ
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Obecni członkowie Rady:
Natalia Stręk - Prezes TD
Łukasz Chyla
Damian Miszczyński
Agnieszka Proszewska
Magdalena Wąsowicz
Anna Wójtowicz
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej:
Michał Białończyk

1. Otwarcie posiedzenia.
Prezes TD UJ, Natalia Stręk, otworzyła posiedzenie o godzinie 18:30.
Na protokolanta zgłosiła się Magdalena Wąsowicz. Rada jednogłośnie zadecydowała o
wyborze protokolanta.

2. Zatwierdzenie programu posiedzenia.
Prezes TD złożyła wniosek o przesunięcie punktu 4: Uzupełnienie składów Wydziałowych
Komisji Stypendialnych na koniec posiedzenia. Rada TD jednogłośnie zatwierdziła
zmodyfikowany program posiedzenia.

3. Specyfikacja 4 edycji Konkursu na DDD
Pod nieobecność Przewodniczącej Komisji ds. Konkursu DDD, Prezes TD zdała
sprawozdanie z przebiegu oceny wniosków w 4 edycji Konkursu DDD. Radni nie mieli pytań.
Prezes TD zarządziła głosowania w sprawie zaakceptowania podziału środków w 4 edycji
Konkursu DDD.
Wyniki głosowania:
5 głosów za
1 głos wstrzymujący się
0 głosów przeciw

4.

Nabór do Komisji Pomocy Materialnej UJ oraz CMUJ

Prezes TD UJ poinformowała, że w związku z wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0
zaplanowano utworzenie nowej Komisji ds. Pomocy Materialnej, która zajmie się m.in. oceną
wniosków o zapomogi, stypendiów rektora dla najlepszych doktorantów i socjalnych.
Komisję należy powołać do końca października. Rada TD podjęła decyzję o rozpoczęciu
naboru doktorantów do Komisji. Magdalena Wąsowicz, jako osoba odpowiedzialna za media
społecznościowe TD, została zobowiązana do zamieszczenia ogłoszenia o naborze na
portalu Facebook.
5. Uzupełnienie składu w Odwoławczej Komisji ds. Akademików
Prezes poinformowała, że w związku z rezygnacją części członków Odwoławczej Komisji
ds. Akademików, istnieje potrzeba uzupełnienia składu Komisji. W Komisji nie mogą znaleźć
się osoby, które zajmowały się oceną wniosków o przyznanie miejsc w akademikach ani
osoby starające się o miejsce w nich. W związku z brakiem informacji na temat ilości
pokojów jednoosobowych oraz brakiem chętnych do pracy w Komisji pośród obecnych na

posiedzeniu członków Rady, Prezes TD zadecydowała o przełożeniu sprawy na następne
posiedzenie Rady TD.

6. Ustalenie terminu spotkania organizacyjnego dla doktorantów studiów
doktoranckich
Prezes TD ponownie poinformowała o planach zorganizowania spotkania organizacyjnego
dla uczestników studiów doktoranckich, na którym zostaną wyjaśnione wątpliwości
dotyczące trybu studiowania w nowej rzeczywistości ustawowej.
Termin spotkania został ustalony na 16 października.

7. Spotkanie organizacyjne dla uczestników szkół doktorskich
Prezes TD UJ poinformowała, że chciałaby zorganizować spotkania z uczestnikami każdej
ze szkół doktorskich, na którym przedstawiciele doktorantów w Radzie danej szkoły
doktorskiej przedstawią doktorantom regulaminy ich szkół.
Magdalena Wąsowicz zapytała, czy wobec tego zmianie ulega formuła ABC Doktoranta i w
tym roku nie będzie ogólnego spotkania dla wszystkich doktorantów I roku. Zaznaczyła, że
warto byłoby zorganizować wydarzenie, na którym spotkają się doktoranci z różnych szkół
oraz zwróciła uwagę na to, że dotychczasowa formuła ABC Doktoranta była bardzo dobra,
ponieważ było to spotkanie informacyjne robione przez Towarzystwo Doktorantów
niezależnie od innych jednostek UJ, co pomagało w zachowaniu podmiotowości TD.
Zapytała również, jak będzie w tej sytuacji wyglądała organizacja spotkań i logistyka
związana z przewożeniem gadżetów, gdyż w poprzednich latach przewiezienie prezentów
dla doktorantów do Auditorium Maximum stanowiło wyzwanie, a co dopiero mówić o
przewiezieniu ich na cztery różne spotkania w szkołach doktorskich.
Prezes TD odpowiedziała, że nie warto trzymać się kurczowo tradycji, zaznaczając, że jeśli
spotkania odbędą się osobno dla każdej ze szkół w ramach zajęć, to wszyscy doktoranci
będą mieli możliwość w nich uczestniczyć, co w czasie ABC Doktoranta nie było regułą.
Ponadto przypomniała, że na ABC Doktoranta przychodziło zawsze dużo osób ze starszych
lat, które chciały po prostu dostać gadżety i nie były zainteresowane treścią spotkania.
Damian Miszczyński zauważył, że chociaż rozwiązanie proponowane przez Prezes ma
swoje zalety ze względu na to, że wszyscy doktoranci z danej szkoły wezmą udział w
spotkaniu, to jednak takie małe spotkania z pewnością nie będą miały takiego rozmachu, jak
ABC Doktoranta.

Anna Wójtowicz dodała, że ABC Doktoranta organizowane dla ogółu doktorantów I roku było
fajnym i bardzo dużym wydarzeniem, które promocyjnie dobrze wyglądało.
Prezes TD ponownie zaznaczyła, że spotkania w szkołach pozwolą dotrzeć do większej
liczby osób, ponieważ obecnie nie wszyscy doktoranci studiujący np. na 3 roku mają
świadomość, czym zajmuje się TD.
Michał Białończyk, członek Komisji Rewizyjnej, zauważył że jednak gdy organizowano ABC
Doktoranta jako jedno, duże spotkanie, to wszyscy o nim wiedzieli, a całe wydarzenie
dobrze oddziaływało na wizerunek TD wśród doktorantów.
Prezes TD poinformowała, że terminy spotkań zostaną ustalone z dyrektorami szkół.

8. Zatwierdzenie wyników II tury przyznawania akademików
Anna Wójtowicz, członek komisji zajmującej się przyznawaniem akademików w II turze,
zdała sprawozdanie z przebiegu prac i przedstawiła Radnym podział miejsc w akademikach.
Poinformowała również, że na przyszły rok są plany wprowadzenia obowiązku numerowania
załączników, co znacznie ułatwiłoby pracę Komisji. Dodała, że czasami jest tak, że
doktoranci wpisują jakieś osiągnięcie do wniosku, ale nie dostarczają załącznika, w związku
z czym otrzymują 0 punktów.
Prezes TD zarządziła głosowanie nad zatwierdzeniem wyników II tury przyznawania miejsc.
Wyniki II tury zostały zatwierdzone jednogłośnie.
9. Spotkanie z Jego Magnificencją, Rektorem UJ.
Prezes TD poinformowała, że na następny dzień jest umówiona na spotkanie z Jego
Magnificencją Rektorem UJ, a spotkanie odbędzie się w celu przedyskutowania kontrowersji
dotyczących wystawionej przez TD negatywnej opinii ws. kandydatury prof. CK na
kierownika programu doktorskiego w Szkole Nauk Społecznych oraz wniosku ww. prof. o
skierowaniu wiceprezes TD, Joanny Świt (która, z upoważnienia Prezes TD i Rady TD,
podpisała się pod opinią) do Komisji Dyscyplinarnej. Prezes TD zapytała, czy ktoś z
Radnych chciałby uczestniczyć razem z nią w spotkaniu z Jego Magnificencją. Żaden z
Radnych nie wyraził chęci udziału w spotkaniu.

10. Zatwierdzenie składu komisji stypendialnych

Prezes TD przedstawiła Radzie TD proponowane kandydatury do komisji stypendialnych i
zarządziła głosowanie tajne w tej sprawie.
Wyniki głosowania były następujące:
SP - 6 głosów tak (jednogłośnie)
KW - 6 głosów tak (jednogłośnie)
DB - 6 głosów tak (jednogłośnie)
MK - 6 głosów tak (jednogłośnie)
MR - 6 głosów tak (jednogłośnie)
KZ - 6 głosów tak (jednogłośnie)
JB - 6 głosów tak (jednogłośnie)
LŚ - 6 głosów tak (jednogłośnie)
MK - 5 głosów tak, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów nie
MG - 6 głosów tak (jednogłośnie)
PE - 6 głosów tak (jednogłośnie)
ŁC - 6 głosów tak (jednogłośnie)

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Prezes TD zapytała, czy ktoś ma wolne wnioski lub chce zadać pytania.
Magdalena Wąsowicz wróciła do kwestii organizacji ABC Doktoranta i zapytała, czy w
związku z tym, że jego formuła została całkowicie zmieniona, a cała sprawa została
przedstawiona Radzie jako informacja a nie propozycja do zatwierdzenia, to czy zmiana
formuły została wcześniej z kimkolwiek przedyskutowana, czy też jest to samodzielna
decyzja Prezes.
Prezes TD odpowiedziała, że w czasie wcześniejszych posiedzeń Rady mówiła, że będzie
organizowane spotkanie dla uczestników szkół doktorskich i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.
Magdalena Wąsowicz potwierdziła, że tak było, i zaznaczyła, że propozycja wywołała
zastrzeżenia ponieważ nie było wcześniej mowy o tym, że nie będzie to jedno duże
spotkanie dla wszystkich doktorantów I roku organizowanego samodzielne przez TD, a
indywidualne spotkania w poszczególnych szkołach w ramach zajęć, w czasie których TD
będzie nie gospodarzem spotkania, a organizacją przyjmowaną przez dyrektora szkoły.
Prezes TD ponownie zaznaczyła, że w czasie wcześniejszych posiedzeń Rady mówiła, że
będzie organizowane spotkanie dla uczestników szkół doktorskich i poinformowała, że
konsultowała to z Komisją Kultury w czerwcu.
Wobec braku dalszych pytań, posiedzenie zostało zakończone o godzinie 19:36.

protokół sporządziła Magdalena Wąsowicz

