Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 21 stycznia 2019 roku

Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu
21 stycznia 2019 r. o godzinie 18:30 w siedzibie TD UJ.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Łukasz Chyla
Magdalena Cyran
Krzysztof Ninard
Natalia Stręk
Kamil Gibas
Joanna Świt
Damian Miszczyński
Piotr Piszczek
Agnieszka Proszewska

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Biela
Paweł Kupis
Szymon Król

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Prezes TD UJ Natalia Stręk otworzyła posiedzenie o godzinie 18:35.
Wybór protokolanta – Joanny Świt oraz komisji skrutacyjnej – członków komisji rewizyjnej.
Propozycje zostały zatwierdzone jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

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

Punkt 3
Opinia Rady ws. Kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Biologii
Przedstawienie opinii studentów kierunku - wszystkie opinie, które udało się zebrać Radzie były
pozytywne.
Zarządzenie przez Prezes tajnego głosowania nad kandydaturą dr hab. Joanny Kapusty.
Wyniki głosowania:
● Wydano i zebrano 7 kart do głosowania
● Głosy za kandydaturą dr hab. Joanny Kapusty: 7 głosów
W związku z powyższym dr hab. Joanna Kapusta została wybrana na Kierownika studiów
doktoranckich na Wydziale Studiów Biologii.

Punkt 4
Wybór przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów w Senacie UJ
Zgłoszenie dwóch kandydatek: Natalii Stręk, Magdaleny Wąsowicz.
Prezes TD UJ zarządziła tajne głosowanie.
Wyniki głosowania:
● Wydano i zebrano 7 kart do głosowania
● Wszystkie głosy były ważne
o Natalia Stręk: 7 głosów za

o Magdalena Wąsowicz: 7 głosów za
W związku z powyższym jako przedstawicielki TD UJ w Senacie UJ wybrane zostały Natalia
Stręk i Magdalena Wąsowicz.

Punkt 5
Pełnomocnik ws. Przedstawicieli Doktorantów w Radach Wydziałów i Instytutów
Zgłoszenie przez Prezes TD kandydata – Damiana Miszczyńskiego.
Zgoda Damiana Miszczyńskiego na kandydowanie; przedstawienie się kandydata i pytania do
kandydata:
● kandydat opowiedział o działaniach jakie podjął w celu usprawnienia komunikacji z
przedstawicielami a także informowania o ich prawach i obowiązkach
● kandydat zwrócił uwagę na konieczność uaktualnienia strony internetowej TD UJ oraz
bieżącego informowania doktorantów o wakatach w Radach
● pytanie o plan na rozwiązanie problemu długotrwałych wakatów - według Damiana
Miszczyńskiego skuteczniejsza komunikacja może być szansą na poradzenie sobie także
z tą kwestią
Prezes zarządziła głosowanie
● Wydano i zebrano 7 kart do głosowanie
● 6 głosów ważnych, 1 głos nieważny
● Damian Miszczyński: 6 głosów za
W związku z powyższym Damian Miszczyński został wybrany na Pełnomocnika ws.
Przedstawicieli Doktorantów w Radach Wydziałów i Instytutów

Punkt 6
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady (12.12.2018)
Prezes TD zarządziła jawne głosowanie nad przyjęciem przez Radę protokołu:
● 6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się
W związku z powyższym protokół został przyjęty.

Weszli: Agnieszka Proszewska i Łukasz Chyla

Punkt 7
Plany budżetowe na 2019 rok
Piotr Piszczek przedstawił Radzie swoje propozycje na wykorzystanie środków z budżetu.
● Organizacja zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów przez TD UJ. Koszt organizacji
takiego zjazdu to ok. 30000 złotych.
o Argumenty Piotra Piszczka dlaczego taki wydatek jest potrzebny:
▪

każda uczelnia będąca członkiem KRD rotacyjnie organizuje zjazdy. W
ciągu ostatnich kilku lat nie było zjazdu w Krakowie;

▪

KRD jest ważną organizacją, funkcjonującą bezpośrednio pod
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, biorącą udział w
konsultacjach przy tworzeniu Ustawy 2.0. Lepsze relacje z KRD
pozwoliłyby na wstawiennictwo organizacji w sprawie zwiększenia
stypendiów doktoranckich dla obecnych doktorantów UJ.

o Pytania od pozostałych radnych:
▪

Czy KRD ma realny, pozytywny lub negatywny, wpływ na
funkcjonowanie doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim?

▪

Skoro KRD ma finansowanie z Ministerstwa dlaczego potrzebny jest
wkład od uczelni?
● Odpowiedź Piotra Piszczka: fundusze od Ministerstwa częściowo
finansują zjazdy (kilkanaście tysięcy złotych), resztę dokładają
uczelnie.

▪

Kiedy ostatnio był organizowany zjazd w Warszawie lub przez inny duży
uniwersytet?
● Piotr Piszczek powiedział, że sprawdzi tę kwestię.

● Organizacja zjazdu Doktoranckie Forum Uczelni Polskich przez TD UJ, przytoczenie
maila od Doktoranckiego Forum Uczelni Polskich proszącego o zorganizowanie zjazdu
w marcu

o Wyjaśnienia Piotra Piszczka dotyczące charakteru organizacji oraz zwyczaju
organizowania zjazdów przez poszczególnych członków:
▪

DFUP finansowane jest przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów
Polskich i posiada tam swoich reprezentantów, zjazdy odbywają się co
około 2 miesiące w różnych miastach.

o Zwrócenie uwagi przez Prezes na konieczność oszacowania kosztów organizacji
przed podjęciem decyzji.
● Wkład TD UJ w budżet Krakowskiego Balu Doktoranta: 3000 złotych.
o Przedstawienie przez Piotra Piszczka charakteru imprezy: jej organizatorem jest
Porozumienie Uczelni Krakowskich. W Balu uczestniczy około 150 osób, w 2018
roku udział wzięło 40 doktorantów UJ. Koszt udziału jednej osoby w 2018 roku
wynosił 180 zł, w 2019 roku - 125 złotych. Dodatkowo w Balu udział bierze, jako
goście, 16 par rektorskich. Każdy z uczestników otrzymuje na koniec drobne
upominki.
Większe dofinansowanie każdej z uczelni przekłada się na mniejszą opłatę dla
wszystkich uczestników (niezależnie od uczelni). Dofinansowanie to jest
dobrowolne.
● Stworzenie budżetu reprezentacyjnego w wysokości 1000 złotych.
o Uzasadnienie przez Piotra Piszczka zasadności tego wniosku:
Kiedy pojechał na jeden ze zjazdów KRD musiał kupić drugi bilet powrotny,
ponieważ przedłużyło się głosowanie nad dwoma kwestiami: wysokością pensji,
którą otrzymuje Prezes Krajowej Rady Doktorantów oraz wagami głosów
poszczególnych uczelni w ramach KRD. Przez Prezes Wąsowicz został obiecany
zwrot za oba bilety, natomiast jako że rozliczenie dwóch biletów powrotnych w
ramach jednej delegacji nie jest możliwe, Piotr nie otrzymał zwrotu.
Piotr uważa, że w takich sytuacjach osoby reprezentujące TD UJ powinny być
zabezpieczone przez budżet reprezentacyjny, który można wydać na bilety
kolejowe czy też taksówki.
o Komentarz Prezes, Natalii Stręk:

Budżet reprezentacyjny już istnieje i wynosi 1000 zł. Przeznaczany jest on
głównie na funkcjonowanie biura, wyrabianie pieczątek itp.
Wyjazdy przedstawicieli do krajowych organizacji doktoranckich rozliczane są w
ramach delegacji, oprócz sytuacji w których Kwestura odrzuciłaby takie
rozliczenie (np. podwójny bilet powrotny), przedstawiciele są zabezpieczeni
finansowo.
● Zwiększenie budżetu zespołu ds. szkoleń o 5000 zł
o Propozycja Piotra Piszczka nie została skonsultowana z przewodniczącym
zespołu ds. szkoleń. Prezes zaproponowała, aby to przewodniczący zespołu
zgłaszał takie uwagi lub potrzeby.
● Rozliczanie delegacji poza środkami z budżetu TD UJ, w celu umożliwienia większej
liczbie przedstawicieli UJ udziału w zjazdach ogólnopolskich organizacji doktoranckich

Swoje propozycje dotyczące zmian w budżecie na rok 2019 przedstawiła także Prezes TD UJ,
Natalia Stręk:
● Zwiększenie budżetu o 10-15 tys. złotych w celu stworzenia nowej strony internetowej
Towarzystwa w wersji polskiej oraz angielskiej, a także nowego systemu identyfikacji
wizualnej.
Po przeniesieniu strony jej administracją oraz koordynowaniem przepływu między
poszczególnymi komisjami a doktorantami zajmować mieliby się chętni doktoranci.

Prezes nie zarządziła głosowania, zwróciła się natomiast do radnych z prośbą o zastanowienie się
nad wszystkimi propozycjami.

Punkt 8
Ustalenie kalendarza spotkań Rady
Prezes zwróciła się do radnych z prośbą o poinformowanie jej o dogodnych terminach spotkań w
drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Punkt 9
Sprawy bieżące i wolne wnioski
● Kwestia ustalenia terminu wyjazdu szkoleniowego dla Rady oraz Komisji Rewizyjnej:
a. Prezes zaproponowała dwa terminy: 2-3.02.2019 lub 23-24.02.2019. Głosowanie
nad ostatecznym terminem odbędzie się przez internet.
● Komisja Rewizyjnej zapytała o termin publikacji protokołu z pierwszej Rady w roku
2019.
Prezes zapewniła, że niedługo zostanie on przedstawiony Radzie do akceptacji.

Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia
O godzinie 20:20 Prezes Natalia Stręk zamknęła obrady.

