Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 11 lipca 2019 r.
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
w dniu 11 lipca 2019 r. od godziny 18:00 w siedzibie TD UJ.

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

Komisja Rewizyjna:
Paweł Kupis
Michał Białończyk
Szymon Król

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Prezes Natalia Stręk otworzyła posiedzenie o godzinie 18:10.

Punkt 2
Wybór protokolanta

Na protokolanta, po odmowie pełnienia tej funkcji przez Łukasza Chylę oraz Kamila Gibasa,
została jednogłośnie wybrana Joanna Świt.

Punkt 3
Zatwierdzenie programu posiedzenia
Rada jednogłośnie zaakceptowała program posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta.
3. Zatwierdzenie programu posiedzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Odwołania od Konkursu na DDD.
6. Prośba o przedłużenie terminu rozliczenia.
7. Aktualizacja regulaminu TD UJ.
8. Regulamin i procedura przyznawania dofinansowania w ramach Konkursu DDD.
9. Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych.
10. Sprawozdanie z działalności prezesa TD UJ.
11. Raport z wykonania budżetu.
12. Zatwierdzenie protokołów.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 4
Wybór komisji skrutacyjnej
Do Komisji Skrutacyjnej zostali jednogłośnie wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej: Paweł
Kupis, Michał Białończyk oraz Szymon Król.

Punkt 5
Odwołania od Konkursu na DDD
Joanna Świt, przewodnicząca Komisji ds. konkursu, przedstawiła Radnym osiem odwołań,
które zostały nadesłane po ogłoszeniu wyników 3. edycji Konkursu na dofinansowanie
działalności doktorantów.

Joanna Świt: Wszystkie odwołania oraz same wnioski, których dotyczyły wraz z
podsumowaniem najważniejszych informacji i propozycją kwoty dofinansowania do
przydzielenia zostały wysłane do Radnych we wtorek. Jeśli sami Radni nie mają co do nich
pytań, chciałabym omówić jeszcze raz tylko wnioski uznane przez nas za problematyczne:
wniosek DC i DB. W przypadku pierwszego dosłana po terminie publikacja i tak nie jest
kompletna, rekomenduję więc odrzucenie go. W przypadku drugiego - chciałabym, aby Radni
przyjrzeli się wnioskowi wyjazdowemu, w którym obligo założone jest na całość kwoty, bez
wyróżnienia w kosztorysie TD UJ. Ta kwestia została zauważona przez Komisję dopiero w
trakcie rozpatrywania odwołań, dlatego też nie została wyróżniona wśród powodów
odrzucenia wniosku. Jako że jest to nasze niedopatrzenie, proponuję wyjątkowo potraktować
tę sytuację ulgowo, natomiast ostateczną decyzję pozostawiam wam.
Michał Białończyk: Powodem odrzucenia był brak rejestracji elektronicznej, prawda? W
takiej sytuacji komisja nie musi już sprawdzać wniosku.
Joanna Świt: To prawda, dlatego też wniosek ten nie był sprawdzony tak dokładnie jak inne.
Jednemu z członków rzucił się jednak w oczy brak załączonej strony wniosku wyjazdowego z
podpisami i o tym braku formalnym poinformowaliśmy DB.
Damian Miszczyński: Patrząc na wniosek wyjazdowy trudno jednak uznać zasadność
starania się o środki od Towarzystwa, w momencie gdy obligo jest założone na całość kwoty i
widnieje przy nim podpis osoby upoważnionej.
Radni nie mieli pytań do pozostałych wniosków. Prezes zarządziła głosowanie tajne nad
przyjęciem odwołań z kwotami dofinansowania zaproponowanymi wcześniej przez Komisję
ds. konkursu.
Komisja skrutacyjna wydała i zebrała 7 kart do głosowania, wszystkie głosy były ważne.
● RP 6 głosów na tak 1 głos na nie
● MZ 6 głosów na tak 1 głos na nie
● AŻ 6 głosów na tak 1 głos na nie
● PS 5 głosów na tak 2 głosy na nie
● WB 6 głosów na tak 1 głos na nie

● AS 6 głosów na tak 1 głos na nie
● DB 1 głos na tak 5 głosów na nie 1 głos wstrzymujący się
● DC 1 głos na tak 6 głosów na nie
W związku z powyższym uznanych zostało sześć spośród ośmiu odwołań.

Punkt 6
Prośba o przedłużenie terminu rozliczenia
W piśmie skierowanym do Rady o przedłużenie terminu rozliczenia korekty artykułu o 30
dni poprosiła AP. Prośba wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian do tekstu przez
jednego ze współautorów.
Komisja skrutacyjna wydała i zebrała 7 kart do głosowania.
Wynik głosowania: 6 głosów na tak 1 głos na nie.
W związku z powyższym prośba została przyjęta.

Punkt 7
Aktualizacja regulaminu TD UJ
Natalia Stręk: W ciągu trzech miesięcy od uchwalenia nowego Statutu UJ musimy przyjąć
nowy regulamin Towarzystwa. Jako że stało się to w maju, mamy czas do końca sierpnia.
Na pewno zmienić trzeba podstawę prawną oraz dodać zapis o sposobie wyboru
przedstawicieli w Radach Szkół Doktorskich. Dobrze byłoby też zmienić zapis o głosowaniu
elektronicznym - obecnie nie możemy głosować tak w sprawach osobowych, natomiast dobrze
byłoby żebyśmy mogli, ponieważ obecnie dostępne są programy umożliwiające tajne
głosowania elektroniczne.
Damian: Może znieśmy zapis o tym, że muszą zagłosować wszyscy, żeby głosowanie
elektroniczne było ważne? Ułatwiłoby to cały proces.
Łukasz Chyla: A co jeśli ktoś by nie wiedział w ogóle, że głosowanie było? Może lepiej
wydłużyć czas głosowania?
Natalia Stręk: Tekst regulaminu został udostępniony w pliku z możliwością komentowania.
Czekam na wasze sugestie do końca lipca.

Punkt 8
Regulamin i procedura przyznawania dofinansowania w ramach Konkursu DDD
Natalia Stręk: Ze względu na ostatnią dyskusję i pojawiające się problemy z rejestracją
elektroniczną postaramy się o możliwość składania tego wniosku przez USOS od edycji
1/2020.
Joanna Świt: Od tej samej edycji chcemy wprowadzić pewne zmiany w regulaminie niedługo rozpoczniemy nad tym szerszą dyskusję.

Punkt 9
Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych
Piotr Piszczek: Ta kwestia była poruszana już wielokrotnie. W Doktoranckim Forum Uczelni
Medycznych uczestniczymy właściwie od początku, ale nie jesteśmy formalnie jego członkiem.
Chciałbym, żeby przyszła konferencja, która będzie odbywała się w CM UJ dostała patronat
DFUM.
Powinniśmy moim zdaniem przegłosować dołączenie do Forum.
Joanna Świt: Co daje taki patronat?
Piotr Piszczek: Konferencja CM UJ jest konferencją wewnątrzną, nie uczestniczy w niej zbyt
wielu doktorantów z zewnątrz. Taki patronat byłby korzystny ze względu na promocję
wydarzenia na innych uczelniach.
Damian Miszczyński: Czy istnieje opłata członkowska?
Piotr Piszczek: Nie ma opłaty członkowskiej, płatne są tylko zjazdy.
Prezes zarządziła głosowanie jawne za dołączeniem do DKUF. Rada zgodziła się
jednogłośnie.
19:00 Biuro opuszcza Szymon Król

Punkt 10
Sprawozdanie z działalności prezesa TD UJ

Prezes Natalia Stręk przedstawiła Radzie swoje sprawozdanie z działalności od stycznia 2019
(załącznik nr 1 do protokołu).

Punkt 11
Raport z wykonania budżetu
Prezes przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej realizacji budżetu w komisjach, w
których działa. Do tej pory niewykorzystane zostały środki Komisji ds. szkoleń, natomiast
planowane są wydarzenia od września. Komisja Kultury prawdopodobnie przekroczy
zakładany budżet, natomiast środki na pokrycie tej nadwyżki nie powinny zaburzyć całego
budżetu TD UJ.

Punkt 12
Zatwierdzenie protokołów
Prezes zarządziła głosowanie jawne nad zatwierdzeniem protokołów z trzech ostatnich
posiedzeń Rady.
Wyniki głosowania:
● protokół z 20 maja 2019 roku: 6 głosów za 1 głos wstrzymujący się
● protokół z 3 czerwca 2019: 6 głosów za 1 głos wstrzymujący się
● protokół z 19 czerwca 2019: 5 głosów za 2 głosy wstrzymujące się
W związku z powyższym wszystkie protokoły zostały przyjęte.
19:45 Pomieszczenie opuszcza Łukasz Chyla

Punkt 14
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Joanna Świt: Chciałabym poruszyć kwestię pisma skierowanego do Dyrektor Szkoły
Doktorskiej Nauk Społecznych. Jest to reakcja na pismo Dziekana Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych do pani Dyrektor w odpowiedzi na wystawioną przez nas
negatywną opinię dla kandydatury jednej z osób na stanowisko kierownika programu
doktorskiego. Wstępna wersja została Wam wysłana wczoraj, mam nadzieję, że zapoznaliście
się z nią. Czy macie jakieś uwagi lub sugestie co do treści pisma?
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgodzili się z treścią pisma.
Głosowanie: 6 osób za

Punkt 15
Zamknięcie posiedzenia
Prezes zamknęła posiedzenie o godzinie 19:52.

Załącznik nr 1

