Protokół z elektronicznego posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniu 18 września 2020 roku
Osoby uczestniczące:
Rada:
Paweł Kupis, prezes TD UJ
Kinga Szabat, wiceprezes ds. Collegium Medicum
Stanisław Szufa, wiceprezes TD UJ
Joanna Świt, wiceprezes TD UJ
Katarzyna Doroszewska
Áron Fodor
Urszula Malina
Anna Michalik
Żanna Osikowicz
Aleksandra Różańska
Agnieszka Ścibior
Komisja Rewizyjna:
Oliwia Kowalczewska
Krzystof Ninard
Magdalena Wąsowicz
Goście:
Ewa Rutka, Przewodnicząca Komisji Promocji
Paweł Winiarski, Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Czapskich 4/14, 31 – 110 Kraków, tel. (012) 663 39 04, (012) 663 30 19
www.doktoranci.uj.edu.pl

1. Otwarcie posiedzenia o 17:00
2. Wybór protokolanta i zatwierdzenie porządku obrad
Wybór protokolanta trwał osiem minut, ponieważ nikt z obecnych Radnych nie chciał podjąć się
pełnienia tej funkcji. Ostatecznie protokół zgodziła się przygotować Wiceprezes Joanna Świt.
Porządek obrad, przedstawiony poniżej, został zaakceptowany jednogłośnie:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór protokolanta i zatwierdzenie porządku obrad
3. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania
Referuje: Prezes Paweł Kupis
4. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju
Referuje: Prezes Paweł Kupis
5. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej
Referuje: Prezes Paweł Kupis
6. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego do Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i
Doktorantów UJ
Referuje: Prezes Paweł Kupis
7. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Kwietniaka prof. UJ na
kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
Referuje: Wiceprezes Stanisław Szufa
8. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia kandydatury dr. hab. Romualda Polczyka na kierownika
studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym
Referuje: Prezes Paweł Kupis
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9. Projekt uchwały w sprawie uzgodnieni kandydatury prof. dr hab. Anny Wiśniewskiej-Becker na
kierownika studiów doktoranckich na WBBiB
Referuje: Prezes Paweł Kupis
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/IX/2020Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli
Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim
2020/2021
Referuje: Prezes Paweł Kupis
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu
Orientalistyki
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu Filozofii
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Prawa i
Administracji
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
14. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu Informatyki
i Matematyki Komputerowej
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
15. Projekt uchwały w sprawie: przyznania miejsc w Domu Doktoranta w II turze
Refeuje: Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Paweł Winiarski
16. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji Czwartej Edycji Konkursu na
Dofinansowanie Działalności Doktorantów
Referuje: Wiceprezes Joanna Świt, Radna Urszula Malina
17. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji Drugiej Nadzwyczajnej Edycji Konkursu
na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
Referuje: Wiceprezes Joanna Świt, Radna Urszula Malina
18. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu – Zasad Konkursu Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego na najlepszy referat w ramach Salonu Naukowego
Referuje: Radna Anna Michalik
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19. Projekt uchwały w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury
Referuje: Radna Anna Michalik
20. Proponowane zmiany w prowizorium budżetowym Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
21. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 3 września 2020 roku
22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
23. Zamknięcie posiedzenia.

3. Projekt uchwały w sprawie: przyznania miejsc w Domu Doktoranta w II turze
Refeuje: Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Paweł Winiarski
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Paweł Winiarski, przedstawiając Radzie w
skrócie specyfikację przyznania miejsc w DD w II turze, wcześniej dostępną dla Rady w plikach online.
P. Winiarski poinformował, że specyfikacja wciąż może ulec zmianie ze względu na fakt dynamicznie
zmieniającej się sytuacji doktorantów: część z nich rezygnuje z pokoi jednoosobowych, część,
szczególnie osoby z zagranicy, ma problem z uzyskaniem wizy i przyjazdem do Polski przed 5
października, kiedy mija termin kwaterunku.
Na trzecią turę, która uruchomiona została także ze względu na trudności z wjazdem do Polski i
terminowym kwaterunkiem, prawdopodobnie zostaną trzy wolne miejsca w pokojach jednoosobowych.
PW: Kwaterunek ma odbywać się po zapisaniu się na określony termin u administracji Domu Doktoranta. Na osobę
kwaterującą się powinna już czekać karta wstępu wraz z numerem pokoju. Nie powinny zaistnieć sytuacje, w których
przy administracji zbiera się długa kolejka doktorantów.
Ze względu na ograniczanie przemieszczania się między pokojami (ze względu na COVID), osoby już mieszkające w
DD powinny pozostać w pokojach, w których są.
Władze uczelni zapowiedziały zwracanie bardzo dużej uwagi na przestrzeganie procedur w akademikach, tak aby nie
doszło do rozprzestrzeniania się ewentualnych zakażeń.
Oliwia Kowalczewska: A skąd tak wysokie ceny pokoi jednoosobowych?
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PW: Wiąże się to z zabiegami TD o zwiększenie liczby jedynek, czego sukces cieszy też w związku z sytuacją
epidemiologiczną. Niestety, Fundacja zgodziła się na zwiększenie liczby pokoi jednoosobowych z 16 na 24 tylko
kosztem podwyższenia ceny do 150%. Taka zmiana stopniowo – w perspektywie trzech lat - będzie dotyczyła też
studentów.
OK: Mój znajomy jest na liście osób, które ubiegały się o pokoje jednoosobowe. Chodzi o KS. Kończy on już studia
doktoranckie, ale będzie starał się o pozostanie w akademiku. Administracja nakazuje jednak wyprowadzenie się przed
wynikami nowej tury.
PW: Jestem w kontakcie z tą osobą i znam jej problem. Na ogłoszenie wyników mamy czas do 20 września, tak aby od
21 mogły kwaterować się osoby. Postaramy się, aby dostępne były one jeszcze dzisiaj, tak żeby w poniedziałek rano
miała do nich wgląd administracja i nikt nie musiał opuszczać pokoju, który zajmuje.
Prezes zarządził głosowanie nad rozdzielnikiem II tury miejsc w akademikach. Rada przyjęła
rozdzielnik jednogłośnie.
PW: Bardzo dziękuję. Jeśli znacie osoby, które mieszkają lub będą mieszkać w DD, poproście je o zaangażowanie się w
działalność w Radzie Mieszkańców DD. W tym roku będzie to absolutnie niezbędnie, chociażby dlatego, że w sytuacji,
w której ktoś znalazłby się na kwarantannie, nikt spoza DD nie będzie mógł wejść do środka. Dlatego taka jednostka
samopomocowa będzie bardzo ważna. Ja sam niedługo wyślę wiadomość do osób, które otrzymały miejsca, ale liczę też na
waszą pomoc.
4. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania
Referuje: Prezes Paweł Kupis
Paweł Kupis: Do Komisji nikt nie zgłosił się w otwartym naborze. Nikt z Rady nie zaproponował też na liście
mailingowej sposobu wyboru osób do Stałych Komisji Senackich.
Swoje zainteresowanie wyrazili wstępnie Stanisław Szufa i Paweł Winiarski – obie osoby jeśli nie ma
innych chętnych. Po chwili zgłosiła się także Magdalena Wąsowicz, przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, która do tej pory była przedstawicielką TD w Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania.
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PK: Czy na Komisji poruszane są sprawy dotyczące kształcenia w Szkołach Doktorskich i na studiach doktoranckich?
MW: Dotychczas na Komisji nie były zbyt często poruszane sprawy doktorantów, częściej dotyczyły one studentów i
wtedy pojawiały się kontrowersje. Oczywiście nie znaczy to, że na pewno tak nie będzie w przyszłości.
PK: Głosowanie nad kandydatami odbędzie się zbiorczo, poprzez anonimowy formularz w MS Forms.
17:45 posiedzenie opuszcza Paweł Winiarski
5. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju
Referuje: Prezes Paweł Kupis
PK: Przewodniczącym komisji będzie pan rektor Górniak, a dla doktorantów przewidziany został jeden mandat, nie
będziemy więc wyznaczać zastępcy dla przedstawiciela. Jako że w otwartej rekrutacji nie zgłosił się nikt, swoje
zainteresowanie wyraził Stanisław Szufa.
Nie zgłosiło się więcej kandydatów.
6. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej
Referuje: Prezes Paweł Kupis
PK: Wszystkie ważniejsze zmiany prawne - dotyczące aktów prawnych uczelni są opiniowane przez Komisję. Pracami
Komisji kieruje pani rektor Malec, przedstawicielami wydziałów są tam dziekani i prodziekani, u nas panuje pewna
dowolność. Swoją kandydaturę zgłosił Paweł Winiarski, dotychczasowy reprezentant oraz ja. W naborze otwartym nie
zgłosił się nikt.
Nie zgłosiło się więcej kandydatów.
7. Projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego do Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i
Doktorantów UJ
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Referuje: Prezes Paweł Kupis
PK: Jest to Zespół, który zajmuje się rozpatrywaniem wniosków na wszystkie wyjazdy bazujące na umowach
bilateralnych między Uniwersytetem Jagiellońskim i partnerami zagranicznymi. Dotychczasową reprezentantką była
Joanna Świt.
JŚ: Tak, zespół ten nie spotyka się regularnie, natomiast jego praca jest dosyć intensywna – prace potrafią trwać kilka
godzin, ponieważ na nabory spływa często bardzo dużo wniosków. Głos doktorantów jest w nim ceniony.
PK: W naborze otwartym do prac zgłosiła się doktorantka szkoły doktorskiej Pola Wartalska. Do wglądu jest jej
CV.
Oliwia Kowalczewska: Moja koleżanka też może być zainteresowana. Weronika Łaska, była przedstawicielką w
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.
JŚ: Może być zainteresowana czy jest? Czy może potwierdzić to zainteresowanie mailowo?
OK: Zapytam. Jest doktorantką w Instytucie Nauk Geologicznych, obecnie będzie na drugim przedłużeniu. Była też w
nieistniejącej już Komisji Międzynarodowej TD. Jest aktywna jeśli chodzi o wyjazdy międzynarodowe.
WŁ potwierdziła swoje zainteresowanie kandydowaniem przesyłając do wglądu Rady CV. Prezes
zarządził głosowanie nad wszystkimi przedstawicielami do Komisji Senackich i Zespołów.
Stanisław Szufa przesłał link do głosowania na czacie aplikacji MS Teams
SS: Magdalena Wąsowicz na przedstawicielkę w Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania: 8 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące się. Paweł Winiarski jako zastępca w tej samej komisji: 10 głosów za. Stanisław Szufa jako
przedstawiciel w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju: 10 głosów za. Paweł Kupis jako przedstawiciel doktorantów w
Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Paweł Winiarski jako zastępca 10
głosów za. Do Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ były dwie
kandydatki, powołana została PW z 5 głosami, WŁ 2 głosy.
8. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Kwietniaka prof. UJ na
kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
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Referuje: Wiceprezes Stanisław Szufa
SS przedstawił kandydata jako osobę zainteresowaną sytuacją doktorantów i wielokrotnie, również
publicznie, popierającą ich starania o poprawę sytuacji na uczelni. Zaznaczył też, że DK dba także o
doktorantów niepolskojęzycznych, prowadząc całą korespondencję w języku angielskim.
PK: W ankiecie zebraliśmy 27 opinii, wszystkie pozytywne. Także w tym przypadku zagłosujemy w jednej ankiecie po
przedstawieniu wszystkich kandydatur kierowników.
9. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia kandydatury dr. hab. Romualda Polczyka na kierownika
studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym
Referuje: Prezes Paweł Kupis
PK pokrótce przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród doktorantów Wydziału.
Rada zwróciła uwagę, że w ankiecie pojawiły się w niej głosy popierające kandydaturę i oceniające ją
pozytywnie, to niepokojące są komentarze informujące, że RP dopuszcza się seksistowskich
komentarzy i żartów oraz że niektóre doktorantki nie udałyby się na dyżur RP same.
Joanna Świt: Moim zdaniem jako organ reprezentujący doktorantów nie możemy ignorować takich sygnałów. Bardzo
się cieszę, że dzięki wprowadzeniu anonimowych ankiet doktoranci mogą nam łatwiej przekazywać takie informacje.
Zaniepokojenie mianowaniem na stanowisko kierownika studiów doktoranckich osoby pozwalającej
sobie na tego typu zachowania wyraziła także Komisja Rewizyjna.
10. Projekt uchwały w sprawie uzgodnieni kandydatury prof. dr hab. Anny Wiśniewskiej-Becker na
kierownika studiów doktoranckich na WBBiB
Referuje: Prezes Paweł Kupis
PK: Jest to kandydatura nad którą procedowaliśmy w głosowaniu elektronicznym, ale jako że to głosowanie nie było
ważne ze względu na brak oddania głosu przez wszystkich uprawnionych - głosowanie musimy powtórzyć.
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PK przedstawił skrótowo wyniki ankiety: choć AWB zazwyczaj ma dobry kontakt z doktorantami i
dużo osób ocenia ją pozytywnie, pojawiły się także komentarze o tym, że nie zna dobrze regulaminu i
udzielane przez nią informacje są czasami błędne. Zdarzały się też sytuacje, w których dwie osoby
otrzymywały dwie różne opinie oraz przypadki nieprzyjmowania wniosków przez osoby będące na
przedłużeniach.
Stanisław Szufa udostępnił formularz MS Forms służący do głosowania nad wszystkimi kandydaturami.
SS: W wyniku głosowania:
Dominik Kwietniak: 9 głosów za 1 przeciw
Romuald Polczyk: 2 za 6 przeciw 2 wstrzymujące się
Anna Wiśniewska Becker: 3 głosy za 4 przeciw 3 wstrzymujące
W efekcie, Rada TD UJ zaopiniowała pozytywnie tylko kandydaturę Dominika Kwietniaka, natomiast
Romual Polczyk i Anna Wiśniewska-Becker zostali zaopiniowani negatywnie.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/IX/2020Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli
Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim
2020/2021
Referuje: Prezes Paweł Kupis
PK: Jest to już kolejna zmiana tej uchwały, ponieważ wszystkie kandydatury opiniujemy na bieżąco, tak aby dane te
zostały przesłane do akceptacji przez JM Rektora. Jest to niezbędne, abyśmy szybko i sprawnie przekazywali te
informacje, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na możliwość utworzenia komisji stypendialnych i w efekcie –
rozpatrzenia wniosków.
Głosowanie odbędzie się poprzez MS Forms razem z następnymi punktami.
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu
Orientalistyki
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Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
ER: Maria Sztuka jest członkinią Komisji Kultury oraz redakcji Monografii TD UJ, jest zaangażowana w
działalność TD.
Joanna Świt: Też mogę polecić tę osobę, sama zachęciłam ją do kandydowania.
13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu Filozofii
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
ER: Kandydat, jeśli zostanie wybrany, wypełni długoletni wakat w Radzie Instytutu. Zgłosił się jednocześnie do jednej z
Komisji Senackich, w sprawie których jeszcze nie głosowaliśmy, ponieważ nie otrzymaliśmy oficjalnej prośby o
wyznaczenie przedstawiciela. Sprawia wrażenie osoby bardzo chętnej do działania. Do wglądu CV w plikach.
14. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Prawa i
Administracji
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
ER: Na ten wakat zgłosił się Paweł Kupis, którego nie muszę przedstawiać, w plikach dostępne jest CV.
15. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Instytutu Informatyki
i Matematyki Komputerowej
Referuje: Pełnomocniczka ds. wyborów Ewa Rutka
ER: Kandydatem jest Stanisław Szufa, dlatego też nie będę rozwijać. Również dostępne jest CV.
Stanisław Szufa przesłał link do MS Forms, poprzez który odbyło się głosowanie nad wszytskimi
powyższymi kandydaturami.
Wszystkie głosowania jednomyślnie 10 głosów za.
18:45 Kinga Szabat opuściła posiedzenie
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16. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji Czwartej Edycji Konkursu na
Dofinansowanie Działalności Doktorantów oraz Drugiej Nadzwyczajnej Edycji Konkursu na
Dofinansowanie Działalności Doktorantów
Referuje: Wiceprezes Joanna Świt, Radna Urszula Malina
JŚ: Oddaję głos Radnej Urszuli Malinie, która była koordynatorką tej edycji: przygotowała specyfikację, prowadziła
wczorajsze posiedzenie Komisji oraz odpisywała na wiele maili od doktorantów.
UM: Pozwolę sobie wyświetlić specyfikację, tak będzie nam ją łatwiej omówić. W tej edycji doktoranci mogli ubiegać się o
dofinansowanie do zakupu literatury i do korekt artykułów naukowych. Złożone zostało 98 wniosków, z czego 84
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 12 odrzuconych. 3 wnioski dotyczyły korekt językowych.
UM omówiła pokrótce przyczyny odrzucenia wniosków, z których większość dotyczyło braków
formalnych, w szczególności braków związanych z e-mailami od promotorów, które nie były wysłane z
domen uniwersyteckich.
PK: Jeśli nie ma pytań lub wątpliwości zarządzam głosowanie jawne.
Rada jednogłośnie przyjęła specyfikację.
17. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu – Zasad Konkursu Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego na najlepszy referat w ramach Salonu Naukowego
Referuje: Radna Anna Michalik
AM: Zmiany dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii: umożliwienia przeprowadzenia finału Salonów Naukowych w
formie zdalnej oraz kwot nagród.
Te drugie zmiany dotyczą: podwyższenie kwoty za comiesięczne zwycięstwo 500 zł, natomiast te za Salon Gigantów
zmienią się znacząco. Wybory zwycięzców dokonywane byłyby za pomocą wspólnej decyzji pracowników naukowych oraz
doktorantów, a nagrody przyznawane byłyby nie tylko dla zwycięzcy, ale także dla dwóch pozostałych miejsc, w kwocie
odpowiednio dla miejsc od trzeciego do pierwszego: 2000, 3000 i 4000 złotych.
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Stanisław Szufa: Jestem przeciwko temu, aby do kapituły policzeni byli wszyscy doktoranci. Ponieważ wtedy wygrać
mogłaby osoba, która przyprowadziłaby po prostu więcej znajomych. Jestem za tym, żeby zwiększyć nagrodę od
publiczności, natomiast żeby główną nagrodę przyznawało węższe grono. Uważam też, że kwoty powinny być trochę
zróżnicowane: 1000, 2000 i 4000 zł.
AM: Chcielibyśmy, żeby te głosy doktorantów liczyły się jak najbardziej, też po to, żeby więcej osób przychodziło
głosować.
Magdalena Wąsowicz: Może udałoby się w pewien sposób wyważyć te głosy poprzez wprowadzenie jakiegoś
algorytmu?
AM: Rozmawialiśmy o podobnych rozwiązaniach w trakcie długich dyskusji w Komisji, na ten moment nie
zdecydowaliśmy się wprowadzenie ich.
W dalszej kolejności rozmowa dotyczyła rozwiązań prawnych dotyczących kwot – czy musiałyby być
one opodatkowane, czy wymagałyby one osobnej decyzji odpowiedniego prorektora oraz tego jak
wygląda opinia na ten temat Radców Prawnych UJ. Rada zdecydowała, że z dalszym procedowaniem
regulaminu poczeka na opinię Radców.
18. Projekt uchwały w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury
Referuje: Radna Anna Michalik
AM: Do składu Komisji Kultury dołączają cztery nowe osoby Jakub Janarek, Monika Machowska, Filip Mazurczak,
Olga Radziszewska.
Przewodnicząca pokrótce przedstawiła wszystkie kandydatury. Każda z osób jest zaangażowana w
różnorakie działania na uczelni, a także jeszcze przed oficjalnym dołączeniem do Komisji wspierała jej
działania. Jakub przygotowywał rekomendacje kulturalne na fanpage’u TD UJ, Monika angażuje się w
wiele działań, m.in. przygotowanie tekstów do infografik na fanpage oraz w przygotowywanie przyłbic
na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego, Filip wspiera Komisję swoimi umiejętnościami jako tłumacza,
ponieważ zna język angielski na poziomie native speakera, Olga włączyła się w działalność zespołu
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zajmującego się wyjazdami integracyjnymi. Radny Áron Fodor też polecił kandydaturę każdej z tych
osób, podkreślając ich aktywność w różnych działaniach TD UJ.
Prezes zarządził głosowanie tajne poprzez MS Forms
Jakub Janarek: 9 za Monika Machowska: 9 za Filip Mazurczak: 8 za 1 wstrzymujący Olga Radziszewska:
8 za 1 wstrzymujący
Wszystkie osoby zostały przyjęte do Komisji Kultury
19. Proponowane zmiany w prowizorium budżetowym Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Paweł Kupis: Dzięki znalezieniu tańszego wydawnictwa, Redakcja Monografii nie wydała z zaplanowanej w budżecie
kwoty około 15 000 zł, dlatego możemy je wydać na inne potrzeby. Jako że wciąż czekamy na informacje o tym, jakie
działania będą możliwe do realizowania w przyszłym roku, nie zmieniamy jeszcze całego budżetu. Na ten moment
pewna jest propozycja Komisji Promocji.
Ewa Rutka: Komisja Promocji chciałaby rozdysponować środki na aparat fotograficzny, ponieważ mamy w tym
momencie osobę chętną do robienia zdjęć, ale nie posiadamy sprzętu. Inne potrzeby to m.in. artykuły biurowe, gadżety dla
doktorantów do ewentualnego rozdania na ABC doktoranta, bannery. Wnioskujemy o 16 tysięcy złotych.
PK: Zarządzam głosowanie nad przesunięciem środków niewykorzystanych z budżetu Redakcji Monografii do budżetu
Komisji Promocji.
Rada jednogłośnie przyjęła zmianę.
20. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 3 września 2020 roku
Zatwierdzenie zostało przesunięte na następne posiedzenie Rady, ponieważ część Radnych nie
zapoznała się z jego treścią.
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski
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•

Przeprowadzona została krótka rozmowa na temat zakupu gadżetów w podziękowaniu za
działalność osób członkowskich ze środków które pozostaną w budżecie

•

Aleksandra Różańska, przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń, przedstawiła wyniki ankiety
dotyczącej potrzeb Rady w kwestii szkolenia dla jej członków. Jej wyniki wskazują, że 8 osób,
które ją wypełniły, jest silnie zmotywowanych do działania. Największym negatywnym
czynnikiem wpływającym na samopoczucie Radnych to zmęczenie pracą naukową i zawodową.
Samo zapotrzebowanie na szkolenie wewnętrzne z komunikacji okazało się niskie. Propozycje
innych tematów szkoleń zostaną omówione na spotkaniu Komisji i zaproponowane jako
szkolenia otwarte

•

Anna Michalik podniosła pytanie o zorganizowanie ABC doktoranta w wersji na żywo. Sprawą
zajmuje się też Stanisław Szufa. Wydarzenie proponowane jest na 100 osób, w sali, która
maksymalnie może zmieścić ponad 200 osób, dlatego spełnia warunki ograniczeń sanitarnych

•

Kontynuując dyskusję, AM przedstawiła także informację o planie przeprowadzenia Salonu
Gigantów w październiku, jeśli uda się - na żywo

•

AM zaproponowała także, żeby w związku z niezadowalającymi wynikami w turnieju siatkówki
dla doktorantów organizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów zawnioskować o
zgodę na prowadzenie treningów, mimo panującej sytuacji epidemiologicznej

22. Zamknięcie posiedzenia.
Prezes zamknął posiedzenie o godzinie 20:21
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