Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 2 września 2019 r.

Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
w dniu 2 września 2019 r. od godziny 18:00 w siedzibie TD UJ.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Rady:
Łukasz Chyla
Damian Miszczyński
Piotr Piszczek
Agnieszka Proszewska
Natalia Stręk
Joanna Świt
Magdalena Wąsowicz
Anna Wójtowicz

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Doroszewska
Paweł Kupis

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Prezes Towarzystwa Doktorantów, Natalia Stręk, dokonała otwarcia posiedzenia o godzinie
18:11, po pojawieniu się wystarczającej liczby członków do uzyskania kworum.

Punkt 2
Wybór protokolanta
Na protokolanta zgłosiła się i jednogłośnie wybrana została Anna Wójtowicz.

Punkt 3
Zatwierdzenie programu posiedzenia
Rada jednogłośnie zdecydowała się na odłożenie najważniejszej obecnie sprawy - utworzenia
nowego Regulaminu Towarzystwa Doktorantów UJ, na koniec posiedzenia i zaakceptowała
program posiedzenia w następującej postaci.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta.
3. Zatwierdzenie programu posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Ustalenie terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Doktoranta.
7. Powołanie Patryka Kaczmarka na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu
Pedagogiki.
8. Omówienie kwestii organizacji spotkania informacyjnego dla uczestników Szkół
Doktorskich.
9. Podanie informacji dotyczących wyjazdu integracyjnego TD UJ.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Omówienie kwestii zmian w Regulaminie TD UJ.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 4
Wybór komisji skrutacyjnej
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: Katarzyna Doroszewska, Paweł Kupis i Joanna
Świt. Skład komisji został jednogłośnie zatwierdzony przez Radę.

Punkt 5
Ustalenie terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego
Prezes Towarzystwa Doktorantów zaproponowała datę 11 września 2019 r. na termin
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego. Członkowie Rady poparli tą propozycję i
stwierdzili, że najlepsze będą godziny popołudniowe.
Rada jednogłośnie zatwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Walne odbędzie się dnia 11
września 2019 r. o godzinie 18:00 w siedzibie TD UJ.

Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Doktoranta
Członkowie Rady wspólnie stwierdzili, iż należy zadbać o jak najlepsze warunki
mieszkaniowe dla doktorantów UJ i zapewnić jak największą liczbę miejsc w pokojach
jednoosobowych. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia apelu w sprawie
utworzenia Domu Doktoranta, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 7
Powołanie P.K. na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Pedagogiki
Prezes Towarzystwa Doktorantów poinformowała, iż w związku z faktem, że wybory
przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Pedagogiki nie odbyły się już kilkukrotnie, to
Rada TD UJ musi dokonać wyboru przedstawiciela. Na stanowisko to zgłoszono kandydaturę
Patryka Kaczmarka. Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła głosowanie w tej sprawie.
Komisja skrutacyjna wydała 8 kart do głosowania oraz zebrała 8 kart do głosowania.
Radni zagłosowali:
Patryk Kaczmarek - 8 głosów ZA.
Patryk Kaczmarek został powołany na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu
Pedagogiki.

Punkt 8
Omówienie kwestii organizacji spotkania informacyjnego dla uczestników
Szkół Doktorskich
Prezes Towarzystwa Doktorantów przekazała, iż będzie kontaktować się z Dyrektorami
poszczególnych Szkół Doktorskich, celem ustalenia najlepszego wspólnego terminu
spotkania informacyjnego dla uczestników Szkół Doktorskich UJ. Prezes wskazała, że
doktoranci zwracają się do niej z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Szkół i
poprosiła

Członków Rady, którzy pełnią funkcje przedstawicieli doktorantów w

poszczególnych Radach Szkół Doktorskich o przypomnienie sobie i zebranie w formie
prezentacji najważniejszych informacji dotyczących regulaminu Szkół.
Radna Magdalena Wąsowicz zwróciła się z pytaniem, jakiego rodzaju informacji potrzebują
doktoranci i poprosiła o zebranie pytań kierowanych do Prezes TD UJ, celem odpowiedniego
wcześniejszego przygotowania.
Prezes Towarzystwa Doktorantów odpowiedziała, iż przekrój pytań jest ogromny m.in. o
miejsce składania dokumentów, poszczególne terminy, zatem przygotowanie prezentacji
dotyczącej Regulaminu Szkół będzie najlepszym rozwiązaniem.
Wiceprezes Towarzystwa Doktorantów, Joanna Świt, zaproponowała by ponadto zająć się
przygotowaniem ulotki dla doktorantów, w której zostanie przedstawiona działalność TD UJ
i poszczególnych Komisji oraz znajdą się odnośniki do strony i portali społecznościowych
TD UJ. Wiceprezes zobowiązała się do zebrania wszystkich niezbędnych informacji do
stworzenia ulotki, ale wskazała, że będzie potrzebowała pomocy z jej oprawą graficzną.
Prezes Towarzystwa Doktorantów zgłosiła, iż zajmie się częścią graficzną.
Prezes Towarzystwa Doktorantów przekazała następnie, iż uczestnicy wygaszanych studiów
doktoranckich również mają wiele pytań, zwłaszcza dotyczących konieczności i sposobu
otwierania przewodów i będzie w tej sprawie rozmawiać z Prorektorem ds. dydaktyki na
spotkaniu 10 września 2019 r. Znając odpowiedzi na te pytania można zorganizować
spotkanie informacyjne również i dla uczestników studiów doktoranckich.
Radna Magdalena Wąsowicz wskazała, iż na spotkanie informacyjne można zaprosić
pracowników Działu Nauczania, którzy zapewne będą mogli udzielić rzetelnych odpowiedzi
na pytania doktorantów. Propozycja ta została poparta przez pozostałych członków Rady.

Punkt 9
Podanie informacji dotyczących wyjazdu integracyjnego TD UJ
Prezes Towarzystwa Doktorantów przekazała, iż w tym roku TD UJ uda się na wyjazd
integracyjny do Debreczyna na Węgrzech w dniach 25-27 października 2019 r. Głównym
organizatorem wyjazdu jest Radny Aron Fodor, który będzie przekazywał dalsze informacje
dotyczące terminu zgłoszeń etc.

Punkt 10
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Wiceprezes Towarzystwa Doktorantów poinformowała Radnych jak obecnie wygląda sprawa
powołania Pani dr. hab. Anny Citkowskiej-Kimli, Prof. UJ. na kierownika programu w
Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. Kandydatura Pani Profesor uzyskała negatywną
opinię Rady TD UJ na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r. Ponadto w związku z
podejmowanymi działaniami, Pani Profesor Citkowska-Kimla złożyła do Prorektora ds.
Dydaktyki UJ wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Wiceprezes TD
UJ. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych podtrzymuje jednakże kandydaturę Pani
Profesor na to stanowisko, powołując się na pozytywną opinię doktorantów i doktorów z
którymi Pani Profesor współpracowała oraz bardzo dobre wyniki ankiet, i prosi by
przedstawiciele

doktorantów

w

Radzie

Szkoły

na

najbliższym

posiedzeniu

przedstawili/odczytali swoją opinię członkom Rady, która dokona ostatecznego wyboru.
Prezes Towarzystwa Doktorantów wskazała, iż dobrym rozwiązaniem będzie wcześniejszy
mail do wszystkich członków Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, w którym w
sposób wyczerpujący TD UJ uzasadni swoją decyzję o wydaniu negatywnej opinii. W ten
sposób członkowie Rady wcześniej zapoznają się ze sprawą, a na samym posiedzeniu będzie
można ją przedstawić już tylko w sposób skrótowy. Członkowie Rady TD UJ jednogłośnie
poparli ten pomysł. Ponadto Prezes zasugerowała, iż należy zaznaczyć, że seminarzyści
danego pracownika nie są osobami obiektywnymi do wydania o nim opinii i zwyczajowo nie
są o nią proszeni przez TD UJ. W trosce o anonimowość oceniających nie ma też możliwości
prowadzenia otwartych konsultacji.
Radna Magdalena Wąsowicz wskazała, iż w przygotowywanym mailu należy wyjaśnić
proces procedowania stosowany przez Radę TD UJ, tak by był on zrozumiały dla członków
Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Radna Agnieszka Proszewska dodała, iż można zaznaczyć, że same pozytywne wyniki ankiet
o niczym nie świadczą, należy sprawdzić proporcje oceniających danego pracownika.
Prezes Towarzystwa Doktorantów zaznaczyła, że Rada TD UJ nie zmieni swojego
stanowiska i w razie potrzeby będzie podejmować dalsze działania proceduralne, gdyż nie
można pozwolić by najważniejsza zasada samorządu - samorządność, była łamana na
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Punkt 11
Omówienie kwestii zmian w Regulaminie TD UJ
Prezes Towarzystwa Doktorantów przedstawiła członkom Rady wyniki ankiety online
przeprowadzanej wśród członków Rady odnośnie planowanych zmian w Regulaminie
Towarzystwa Doktorantów UJ. Jednocześnie Prezes TD UJ poprosiła obecnych na
posiedzeniu przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji UJ tj. Łukasz Chyla, Katarzyna
Doroszewska i Paweł Kupis, o stworzenie ostatecznej wersji Regulaminu. Przedstawiciele
zgodzili się i przekazali, iż wspólnymi siłami zajmą się przygotowaniem Regulaminu na 11
września 2019 r.
Wszyscy członkowie Rady byli zgodni co do zaniechania rewolucyjnych zmian i
wprowadzenia jedynie niezbędnych poprawek do Regulaminu. Rada zdecydowała, że każda
ze spraw, która pojawiła się w ankiecie, zostanie kolejno przegłosowana.
-

zmniejszenie liczby członków Komisji rewizyjnej do 3.
Radna Magdalena Wąsowicz wskazała, iż nieparzysta liczba członków komisji ułatwi
funkcjonowanie i prowadzenie głosowań w komisji, co było kwestią problematyczną
w poprzednich latach. Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła jawne głosowanie
w tej sprawie. Radni zagłosowali:
ZA - 8 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.

-

wprowadzenie zapisu, iż Rada poprzedniej kadencji sprawuje funkcję do pierwszego
posiedzenia Rady nowej kadencji.
Radny Damian Miszczyński wskazał, iż takie rozwiązanie będzie stanowiło płynne
przejście między kadencjami i pozwoli na uniknięcie martwego okresu, w którym nie

było do tej pory wiadomo Rada której kadencji podejmuje decyzje. Prezes
Towarzystwa Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej sprawie. Radni
zagłosowali:
ZA - 8 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.
-

wprowadzenie możliwości elektronicznego przeprowadzania głosowań osobowych.
Radni wspólnie stwierdzili, iż w związku z dostępnością środków umożliwiających
anonimowe głosowanie w sposób elektroniczny należy z nich korzystać, ale
wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła
jawne głosowanie w tej sprawie. Radni zagłosowali:
ZA - 6 głosów
PRZECIW - 2 głosy
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.

-

wprowadzenie zapisów do Regulaminu zarówno w formie męskiej jak i żeńskiej.
Radna Joanna Świt wskazała, iż na Uniwersytecie Jagiellońskim forma męska i
żeńska pojawiają się w tekście ślubowania, a później nie stosuje się ich w żadnych
aktach.
Radny Piotr Piszczek zapytał jak wygląda to w ustawodawstwie polskim.
Członkini Komisji Rewizyjnej Katarzyna Doroszewska odpowiedziała, iż występuje
jedynie forma męska, ale jednocześnie w prawie zagwarantowana jest równość płci.
Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej sprawie. Radni
zagłosowali:
ZA - 1 głos
PRZECIW - 5 głosów
WSTRZYMUJĄCE - 2 głosy
Rada odrzuciła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.

-

w związku z odrzuceniem wcześniejszego punktu, dodanie stwierdzenia, iż formy
męskie są używane jako formy neutralne.

Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej sprawie. Radni
zagłosowali:
ZA - 3 głosy
PRZECIW - 3 głosy
WSTRZYMUJĄCE - 2 głosy
Rada odrzuciła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.
-

usunięcie artykułu 41 podpunkt 6, w którym przedstawiciele doktorantów do Rad
Wydziałów i Instytutów składają do Rady TD UJ sprawozdanie z pełnionych funkcji.
Prezes Towarzystwa Doktorantów wskazała, iż był to martwy artykuł i w tym roku
nie wpłynęło do Rady żadne sprawozdanie. Ponadto Radna Magdalena Wąsowicz
wskazała, iż w poprzednich sprawozdaniach nie pojawiały się informacje szczególnie
istotne dla Rady i można zrezygnować z tego punktu. Prezes Towarzystwa
Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej sprawie. Radni zagłosowali:
ZA - 8 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.

-

organizowanie posiedzeń Rady TD UJ, na które zaproszeni zostają przedstawiciele
doktorantów w Radach Szkół Doktorskich oraz przewodniczący Komisji TD UJ.
Wiceprezes Towarzystwa Doktorantów wskazała, iż takie posiedzenia pozwolą na
lepsze poznanie tych osób i ułatwienie wzajemnej współpracy. Prezes Towarzystwa
Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej sprawie. Radni zagłosowali:
ZA - 5 głosów
PRZECIW - 0 głosów
WSTRZYMUJĄCE - 3 głosy
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.

-

stworzenie harmonogramu posiedzeń Rady Towarzystwa Doktorantów UJ,
Prezes Towarzystwa Doktorantów wskazała, iż sama na początku kadencji miała takie
plany, ale stworzenie terminarza jest bardzo trudne i zdecydowanie lepiej sprawdza
się

system zwoływania

posiedzeń z tygodniowym

wyprzedzeniem. Radni

jednogłośnie opowiedzieli się za odrzuceniem tej zmiany.
-

75 doktorantów UJ niezbędnych do zwołania Zgromadzenia Walnego,

Po burzliwej dyskusji stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie
liczby 75 doktorantów UJ jednakże z usunięciem wymaganej minimalnej liczby
Wydziałów,

które

oni

reprezentują.

Stwierdzono,

że

przy

jednoczesnym

funkcjonowaniu studiów doktoranckich oraz Szkół Doktorskich ciężko zdefiniować
minimalną liczbę Wydziałów czy Szkół. Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła
jawne głosowanie w tej sprawie. Radni zagłosowali:
ZA - 7 głosów
PRZECIW - 1 głos
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.
-

ustalenie długości trwania kadencji przedstawicieli doktorantów do Rad Szkół
Doktorskich - 2 lata lub rok,
Radni stwierdzili, że z jednej strony krótsza kadencja pozwoli na większą rotację
wśród przedstawicieli oraz sprawi, że na przestrzeni lat reprezentowanych może być
więcej programów, jednakże dwuletnia kadencja pozwoli na lepsze wdrożenie się w
sposób funkcjonowania Rady i zapoznanie z obowiązkami. Prezes Towarzystwa
Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej sprawie. Radni zagłosowali:
Kadencja dwuletnia: ZA - 4 głosy, PRZECIW - 3 głosy, WSTRZYMUJĄCE - 1 głos.
Kadencja roczna: ZA - 2 głosy, PRZECIW - 2 głosy, WSTRZYMUJĄCE - 4 głosy.
Rada zatwierdziła dwuletnie kadencje przedstawicieli doktorantów do Rad Szkół
Doktorskich.

-

wybór przedstawicieli doktorantów do Rad Szkół Doktorskich,
Prezes Towarzystwa Doktorantów wskazała, iż najlepszym rozwiązaniem z punktu
widzenia funkcjonowania Rady TD UJ, będzie wybór przedstawicieli bezpośrednio
przez Radę. Nie byłoby to co prawda rozwiązanie zgodne z ideą demokracji, ale dobre
przy braku wypracowanej kultury politycznej.
Radna Magdalena Wąsowicz wskazała, iż nie wyobraża sobie jakim kryterium Rada
miałaby się kierować przy wyborze przedstawicieli do Rad poszczególnych Szkół.
Radni nie mieliby możliwości znać wszystkich tych osób, zatem istniałoby ryzyko
wyboru przedstawicieli “po znajomości”, co niewątpliwie byłoby bardzo źle
odbierane w środowisku doktorantów. Wybory w obrębie danej Szkoły sprawiają, że

doktoranci głosują na osoby, które znają i są w stanie je merytorycznie ocenić. Wybór
przez Radę wyglądałby jak casting.
Pozostali Członkowie Rady również bardziej opowiadali się za tym demokratycznym
rozwiązaniem. Po burzliwej dyskusji Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła
jawne głosowanie w sprawie przeprowadzania wyborów na przedstawicieli do Rad
Szkół Doktorskich w obrębie tych Szkół. Radni zagłosowali:
ZA - 7 głosów
PRZECIW - 1 głos
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła sposób wyboru przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich poprzez
wybory przeprowadzane w danej Szkole.
-

przedłużenie czasu trwania głosowań elektronicznych do 72 godzin.
W związku z wprowadzeniem elektronicznych głosowań osobowych Wiceprezes
Towarzystwa Doktorantów wystąpiła z propozycją przedłużenia czasu tychże
głosowań. Prezes Towarzystwa Doktorantów zarządziła jawne głosowanie w tej
sprawie. Radni zagłosowali:
ZA - 7 głosów
PRZECIW - 1 głos
WSTRZYMUJĄCE - 0 głosów
Rada zatwierdziła przyjęcie tej zmiany do Regulaminu.

Członek Komisji rewizyjnej Paweł Kupis zwrócił ponadto uwagę na konieczność
sprecyzowania w Regulaminie przepisów przejściowych, szczególnie kwestii do kiedy
funkcję będą sprawować obecne władze Towarzystwa Doktorantów oraz przedstawiciele
doktorantów w poszczególnych komisjach jak np. komisja dyscyplinarna.
Radna Magdalena Wąsowicz zaproponowała by przyjąć, że wszystko pozostaje bez zmian do
wyborów w grudniu 2019 roku. Pozostali Radni poparli tą propozycję.

Na koniec Radni wspólnie stwierdzili by czas trwania kadencji Rady Towarzystwa
Doktorantów UJ pozostał bez zmian tj. rok.

Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia
O godzinie 20:20 Prezes Towarzystwa Doktorantów zamknęła posiedzenie.

