Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 28 października 2019 r.
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
w dniu 28 października 2019 r. od godziny 20:00 w siedzibie TD UJ.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady TD UJ:
Áron Fodor
Damian Miszczyński
Krzysztof Ninard
Agnieszka Proszewska
Natalia Stręk (prezes TD UJ)
Stanisław Szufa
Joanna Świt (wiceprezes TD UJ)
Magdalena Wąsowicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Michał Białończyk
Katarzyna Doroszewska
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Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 20:06 przez prezes TD UJ Natalię Stręk.
Punkt 2
Wybór protokolanta
Áron Fodor został wybrany na protokolanta.
Punkt 3
Zatwierdzenie programu posiedzenia
Program posiedzenia został jednogłośnie zatwierdzony.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie programu posiedzenia.
3. Opinia ws. kierownika programu doktorskiego
4. Opinia ws. dyrektora programu doktorskiego
5. Regulamin konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów (DDD)
6. Wybór przedstawiciela TD UJ do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
7. Opinia dot. prośby Wydziału Filozoficznego
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 4
Opinia ws. kierownika programu doktorskiego
Pojawiły się dwie kandydatury ze strony doktorantów: jedna dotyczy wyboru kierownika
programu nauki o polityce Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Dr. hab. Dominik
Sieklucki się kandydował na tę funkcję i dostał pozytywną opinię. Prezes TD UJ Natalia
Stręk też wyraziła opinię pozytywną co do kandydatury dr. hab. Dominika Siekluckiego.
O 20:10 rozdano 8 kart, by zagłosować ws. kandydatury dr. hab. Dominika Siekluckiego.
O 20:12 Katarzyna Doroszewska, Michał Białończyk i Damian Miszczyński zebrali karty i
opuścili salę.
O 20:14 wrócili i ogłosili, że rozdano i zebrano 8 kart:
7 głosów – TAK
1 głos – WSTRZYMUJĄCY
0 głosów – NIE
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Kandydatura kierownika dr. hab. Dominika Siekluckiego uzyskała pozytywną rekomendację
TD UJ na stanowisko kierownika programu doktorskiego nauki o polityce Szkoły
Doktorskiej Nauk Społecznych.
Punkt 5
Opinia ws. dyrektora programu doktorskiego
Druga kandydatura dotyczyła sprawy wyboru dyrektora programu doktorskiego COGNES.
Dr. hab. Marek Binder się kandydował na to stanowisko.
O 20:19 rozdano karty, aby zaglosować na dyrektora programu doktorskiego
O 20:19 Katarzyna Doroszewska, Damian Miszczyński i Michał Białończyk opuścili salę.
O 20:20 wrócili i ogłosili, że wydano 8 kart, zebrano 8 kart:
5 głosów – TAK
3 głosy – WSTRZYMUJĄCE
0 głosów – NIE
Kandydatura dr. hab. Marka Bindera uzyskała pozytywną rekomendację TD UJ na
stanowisko dyrektora programu doktorskiego COGNES.
Punkt 6
Regulamin konkursu na DDD
Joanna Świt powiedziała, że dużo osób by chciało korzystać z dofinansowywania kwerend,
gdybyśmy dodali tę kategorię, ale stwierdziła, że się wstrzymuje w tej sprawie i
zaproponowała, aby przełożyć decyzję w tej sprawie na późniejszy termin.
W sprawie kwestii refundacji tłumaczenia lub korekty tłumaczenia artykułu Joanna Świt
zadeklarowała się za usunięciem refundacji tłumaczenia, argumentując, iż dana osoba
powinna znać dany język, w którym pisze artykuł. Na pytanie, czy powinniśmy usunąć
refundację tłumaczenia z kategorii, 7 osób zagłosowało „tak”, 1 zaś „nie”, więc refundacja
tłumaczenia została usunięta.
Joanna Świt zaznaczyła, iż jednocześnie trzeba by było zwiększyć kwotę dofinansowania
korekt tłumaczeń, argumentując, iż takich wniosków było zawsze niewiele, także
zwiększenie kwoty dofinansowania korekt tłumaczeń nie wpłynęłoby niekorzystnie na
budżet.
Na pytanie, czy zwiększyć kwotę dofinansowania korekt tłumaczeń na 1000 zl, 7 osób
zagłosowało „tak”, a 1 osoba się wstrzymała, więc zwiększenie kwoty dofinansowania korekt
tłumaczeń zostało przegłosowane.
W sprawie kwestii, czy 70 punktów powinno być granicą przejmowanych do korekty
językowej artykułów, 7 osób zagłosowało „tak” i 1 osoba się wstrzymała, więc liczba ta
została przegłosowana.
Rozważono także kwestię, czy zostawić wyraz „szkoła letnia” czy trzeba by było wymyślić
inną nazwę, by lepiej doprecyzować i żeby było łatwiej weryfikować jakość, poziom
3

naukowości itd. danej szkoły letniej. Na pytanie, czy zostawić istniejącą już nazwę „szkoła
letnia”, 7 osób zagłosowało „tak”, a 1 osoba się wstrzymała. W związku z tym wyraz „szkoła
letnia” został przegłosowany.
Catering –
W sprawie wysokości dofinansowywania zagranicznych wyjazdów naukowych,
zaproponowano podział na państwa europejskie i pozaeuropejskie, ale stwierdzono, że nie
będzie podziału.
Wysokość odwolania od wysokosci – czy usuwamy czy nie? 1 tak,
wstrzymujace

5 przeciw, 2

Na pytanie, czy powinno się dofinansowywać także niedrukowane publikacje, 8 osób
zagłosowało „tak”, więc możliwość dofinansowywania zarówno drukowanych, jak i
niedrukowanych publikacji została jednogłośnie przegłosowana.
Radni zagłosowali także w sprawie współautorstwa: czy w przypadku innego współautora niż
doktorant UJ, TD UJ może pokryć maksymalnie 60% kosztów?
7 osób – TAK
1 osoba – WSTRZYMUJĄCA
Na podstawie głosów Radnych w przypadku współautorstwa ze strony osoby nieposiadającej
statusu doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego TD UJ będzie w stanie pokrywać
maksymalnie 60% kosztów.
Dlaczego nie finansujemy badań w terenie?
Regulamin Konkursu został jednogłośnie przegłosowany przez Radnych.

Punkt 7
Wybór przedstawiciela TD UJ do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Swoją kandydaturę przedstawiły dwie osoby na przedstawiciela TD UJ do Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Magdalena Wąsowicz i Stanisław Szufa.
Prezes TD UJ Natalia Stręk zadała każdemu z nich po 3 pytania. Pierwsze dotyczyło
motywacji kandydatów, drugie dotyczyło ich mocnych stron a trzecie – ich osobistej oceny
co do swoich szans.
Na pierwsze pytanie Magdalena Wąsowicz odpowiedziała, iż dzialala już w różnych
organizacjach UJ dotyczących studiów doktoranckich, ma doświadczenie i chętnie by
sprówabala robić coś podobnego na wyższym pziomie.
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Na drugie pytanie odpowiedziała, że mocnych stron ma wiele: m. in. zna ustawę 2.0 i ma
praktyczne doświadczenie.
Na trzecie pytanie Magdalena Wąsowicz odpowiedziała, iż ma duże doświadczenia
organizacyjne zarówno na polu studenckim, jak i doktoranckim, ale jeżeli chodzi o jej szanse,
to nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Następnie przemówił drugi kandydat, Stanisław Szufa. Na pierwsze pytanie odpowiedział, iż
pragnie bardziej się zaangażować i że doktoranci UJ mogliby dostawać od niego informacje z
pierwszej ręki.
Na drugie pytanie odpowiedział, iż jest znany w tychże kręgach, był od razu aktywny i
uczestniczył także w Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
W odpowiedzi na trzecie pytanie powiedział, iż zna te osoby, które decydują i kogo wezmą,
ma duże szanse, o ile nie jest to ustawione.
Prezes TD UJ Natalia Stręk rozdała karty o godzinie 21:40, by zagłosować na jednego z
powyżej wspomnianych kandydatów.
O 21:41 Katarzyna Doroszewska, Michał Białończyk oraz Damian Miszczyński zebrali karty
i opuścili salę.
Wrócili o 21:42 i ogłosili, iż rozdano i zebrano 8 kart: 5 osób zagłosowało na Magdalenę
Wąsowicz i 3 osoby na Stanisława Szufę, więc Magdalena Wąsowicz została wybrana na
przedstawiciela TD UJ do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
O godzinie 21:42 Katarzyna Doroszewska opuścila posiedzenie.
Punkt 8
Opinia dot. prośby Wydziału Filozoficznego
Następnie przeanalizowano prośbę kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału
Filozoficznego UJ dr. hab. Jacka Nowaka, prof. UJ o „wyrażenie zgody na sporządzanie
oddzielnych list rankingowych do stypendium Rektora dla doktorantów dla poszczególnych
dyscyplin na Wydziale Filozoficznym: filozofia, pedagogika, porównawcze studia cywilizacji
psychologia, religioznawstwo, socjologia”. Jako powód podał fakt, iż „pola badawcze tych
dyscyplin znacznie się różnią”.
W ramach otwartego głosowania prośba ta została jednogłośnie przegłosowana.
Punkt 9
Sprawy bieżące

Punkt 10
Zamknięcie posiedzenia
O 21:48 prezes TD UJ Natalia Stręk zamknęła posiedzenie.
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