Protokół
z posiedzenia Rady Towarzystwa Doktorantów
z dnia 9 grudnia 2019 roku

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie programu posiedzenia.
3. Zatwierdzenie specyfikacji konkursowej 1_2020
4. Nowi członkowie komisji szkoleniowej
5. Nowy członek komisji kultury
6. Nagroda zasłużonego dla TD UJ
7. Wybór 2 przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Wyborczej (par. 77 ust. 1 Statutu UJ)
8. Budżet 2019
9. Krakowski bal doktoranta (ref. Piszczek/ Szufa)
10. KRD (ref. Szufa)
11. Zatwierdzenie protokołów 18.11, 14.10, 28.10
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia i wybór protokolanta
O godz. 10:06 Prezes Natiala Stręk otworzyła posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów.
Na protokolanta w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Pawła Kupisa.
2. Zatwierdzenie posiedzenia
W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia.
3. Zatwierdzenie specyfikacji konkursowej 1_2020
Prezes Natalia Stręk przypomniała Radzie, że specyfikacja została udostępniona przed
posiedzeniem drogą elektroniczną przez Przewodniczącą Komisji Konkursowej Joannę Świt.
Prezes Natalia Stręk zapoznała Radę ze szczegółami specyfikacji, odczytała komentarze i
uzasadnienie poszczególnych pozycji w specyfikacji przedstawionej przez Komisję
Konkursową.
Prezes Natalia Stręk otworzyła dyskusję nad specyfikacją.
Prezes Natalia Stręk zwróciła uwagę, że Komisja odrzuciła dwa wnioski. Pierwszy,
dotyczący wyjazdu zagranicznego, został odrzucony ze względu na brak podpisu i pieczęci

na wniosku wyjazdowym. Drugi, dotyczący finansowania publikacji, został odrzucony ze
względu na nieścisłości w przedstawionych przez wnioskodawczynię arkuszach
kalkulacyjnych.
W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie przyjęła specyfikację konkursową.

4. Nowi członkowie komisji szkoleniowej
Prezes Natalia Stręk poinformowała Radę, że dzięki zaangażowaniu Aleksandry Różańskiej
reaktywowana została komisja szkoleniowa: komisja działa aktywnie, przygotowany został
plan szkoleń na rok 2020, przewidziane są szkolenia dla humanistów i przedstawicieli nauk
ścisłych. Obecnie skład osobowy komisji ma charakter interdyscyplinarny.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie powołano komisję skrutacyjną w składzie: Katarzyna
Doroszewska, Aron Fodor i Stanisław Szufa.
Prezes Natalia Stręk zarządziła tajne głosowanie w przedmiocie powołania w poczet
członków Komisji Szkoleniowej poniższych osób:
Anna Michalik
Gabriel Moskal
Ewa Rutka
Marta Barszcz
W głosowaniu oddano 8 głosów. Wszystkie oddane głosy ważne.
Na Annę Michalik: oddano 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujących;
Na Gabriela Moskala: oddano 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących;
Na Ewę Rutkę: oddano 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący;
Na Martę Barszcz: oddano 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący;
5. Nowi członkowie komisji kultury
Prezes Natalia Stręk wniosła o przyjęcie do komisji kultury aktywnie działających
doktorantów:
Nadię Gubernat, która odpowiadała w ostatnim roku za prowadzenie Salonów Naukowych;
Annę Michalik, która odpowiadała za organizację DKF;
Kingę Szabat, która odpowiada za organizację doktoranckich kręgle.

W głosowaniu oddano 8 głosów. Wszystkie oddane głosy ważne.
Na Nadię Gubernat: oddano 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący
Na Annę Michalik: oddano 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
Na Kingę Szabat: oddano 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących
6. Nagroda zasłużonego dla TD UJ
Prezes Natalia Stręk poinformowała Radę, że wpłynął wniosek o przyznanie Natalii
Czyżowskiej

tytułu

zasłużonej dla Towarzystwa Doktorantów ze względu na jej

wieloletnią działalność na rzecz TD UJ w Radzie oraz Komisji Rewizyjnej. Prezes Natalia
Stręk poparła przedmiotowy wniosek.
Prezes Natalia Stręk zarządziła głosowanie tajne.
W głosowaniu oddano 8 głosów. Wszystkie oddane głosy ważne.
Za przyznaniem Natalii Czyżowski oddano 8 głosów za, 0 głosów przeciw, zero głosów
wstrzymujących.
7. Wybór 2 przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Wyborczej
Jako kandydatów Prezes Natalia Stręk zgłosiła Katarzynę Doroszewską i Pawła Kupisa.
W głosowaniu tajnym oddano 8 głosów. Wszystkie oddane głosy ważne.
Na Katarzynę Doroszewską oddano 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących.
Na Pawła Kupisa oddano 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.
8. Budżet 2019
Prezes Natalia Stręk poinformowała, że są jeszcze wolne środki w budżecie. Komisja Kultury
wydała więcej środków niż przewidywał budżet ale zostało to pokryte z budżetu innych
komisji przy powszechnej zgodzie.
Wiceprezes Piotr Piszczek przekazał informację, że PDUK organizuje bal doktoranta. WIelu
doktorantów UJ bierze w tym udział, a UJ jest jedyną uczelnią, która nie dokłada się do
budżetu i w związku z tym wnosi o dofinansowanie balu doktoranta przez Towarzystwo
Doktorantów.

Magdalena Wąsowicz spytała ilu doktorantów UJ rzeczywiście bierze udział w balu
doktoranta.
Wiceprezes Piotr Piszczek odpowiedział, że nie ma w tej chwili tej informacji ale z tego co
pamięta jest to zdecydowana większość uczestników.
Stanisław Szufa powiedział, że na bal doktoranta zapraszane są władze wszystkich
krakowskich uczelni, w tym UJ, bez względu na to czy uczelnia partycypuje w kosztach balu
doktoranta czy nie.
Wiceprezes Piotr Piszczek przypomniał, że uczestniczył w posiedzeniach PDUK i w trakcie
tych posiedzeń ustalono, że UJ będzie uznawany za współorganizatora balu doktoranta,
mimo, że dotychczas nie partycypował w kosztach jego organizacji.
Stanisław Szufa powiedział, że tak jak Piotr Piszczek, jest zwolennikiem dofinansowania
balu doktoranta z budżetu TDUJ. Podkreślił, że nie jest to wygórowana kwota a będzie mieć
pozytywny wpływ na wizerunek UJ w PDUK. Ponadto, ze względu na brak dofinansowania
balu przez UJ, pojawiały się pomysły o wprowadzeniu wyższej opłaty za bal doktoranta dla
doktorantów UJ.
Magdalena Wąsowicz zwróciła uwagę na stosunkowo wysoki koszt opłaty za udział w balu
doktoranta, pomimo dofinansowania z uczelni krakowskich.
Wiceprezes Piotr Piszczek powiedział, że bal jest organizowany profesjonalnie i naprawdę
cieszy się dużym zainteresowaniem doktorantów.
Prezes Natalia Stręk spytała Piotra Piszczka czy dowiadywał się u dyrektor szkoły
doktorskiej nauk medycznych, czy szkoła doktorska na CMUJ planuje partycypować w
kosztach balu.
Wiceprezes Piotr Piszczek odpowiedział, że nie do końca rozumie dlaczego tylko szkoła
medyczna miałaby partycypować w kosztach balu; każdy wydział i każda szkoła mogłaby w
tych kosztach partycypować. Wiceprezes Piotr Piszczek zwrócił również uwagę, że
większość uczelni krakowskich dokłada kwotę 3000,- zł i TDUJ, które dysponuje o wiele
większym budżetem, również mogłoby taką kwotą dofinansować bal doktoranta.

Magdalena Wąsowicz spytała czy te środki nie powinny pochodzić z budżetu
przyszłorocznego?
Damian Miszczyński spytał czy jest możliwość zaksięgowania tego wydatku tego na teraz?
Prezes Natalia Stręk powiedziała, że nie będzie się tym zajmować i jeśli ktoś chce się zająć
organizacją kwestią organizacyjną to do 13 grudnia należy rozliczyć fakturę. W przeciwnym
razie nie będzie możliwości rozliczenia tego w obecnym roku budżetowym.
Prezes Natalia Stręk zarządza głosowanie nad dofinansowaniem Balu Doktoranta w kwocie
3.000,- PLN.
Oddano 6 głosów za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące
9. KRD (ref. Szufa)
Stanisław Szufa poinformował Radę, że uczestniczył jako delegat na zjeździe
sprawozdawczo-wyborczym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Nowym przewodniczącym
KRD został Aleksy Borówka z Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. W trakcie zjazdu
pojawił się pomysł organizacji 15-lecia KRD na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stanisław
Szufa poinformował, że będzie się starał o uzyskanie dodatkowego dofinansowania od JM
Rektora na organizację tego jubileuszowego zjazdu.
Magdalena Wąsowicz zwróciła uwagę na wysoki koszt organizacji takiego zjazdu, który w
dużej mierze spoczywałby na TD UJ.

10. Zatwierdzenie protokołów z 18.11, 14.10, 28.10
Prezes Natalia Stręk poinformowała, że protokoły z posiedzeń Rady z 18 listopada, 14
października i 28 października były dostępne do wglądu w wersji elektronicznej.
Prezes zarządziła głosowanie nad zatwierdzeniem protokołów.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z dnia 18.11 oddano 5 głosów za, 3 głosy
wstrzymujące, 0 głosów przeciw.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z dnia 14.10 oddano 6 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące, 0 głosów przeciw.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z dnia 28.10 oddano 6 głosów za, 2 wstrzymujące,
0 głosów przeciw.
11. Sprawy bieżące
11.1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Magdalena Wąsowicz przypomniała, że była zgłoszona przez TD UJ jako kandydatka
na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ostateczny wybór przedstawicieli był dokonywany przez KRD na podstawie złożonych
dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna została wyznaczona na
dzień 8 grudnia. Magdalena Wąsowicz poinformowała KRD, że w tym terminie przebywa w
USA i spytała czy jest możliwość przełożenia rozmowy lub przeprowadzenia rozmowy z
wykorzystaniem skype’a. O ile uzyskała odpowiedź, że nie ma możliwości przełożenia
rozmowy kwalifikacyjnej, o tyle pytanie o możliwość przeprowadzenia rozmowy z
wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość pozostało bez jakiejkolwiek
odpowiedzi.

11.2. Sytuacja w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Magdalena Wąsowicz oraz Agnieszka Proszewska poinformowały Radę, że w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych powstaje, pod auspicjami dyrektora Kołodziejczyka, klub
doktorantów. Władze szkoły konsultują z nim m.in. sprawy organizacyjno-merytoryczne.
Rada zadecydowała o monitorowaniu sytuacji w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
11.3. Regulamin TD UJ
Damian Miszczyński zapytał na jakim etapie znajduje się nowy regulamin TD UJ.
Prezes Natalia Stręk odpowiedziała, że obecnie projekt nowego regulaminu jest
procedowany w Komisji Prawno-Statutowej UJ i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji
Komisji zostanie przedłożony do zatwierdzenia JM Rektorowi.
W związku z brakiem innych pytań i wolnych wniosków, o godzinie 21.47 Prezes Natalia
Stręk zamknęła posiedzenie.

