Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 22 lutego 2020 r.
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu
22 lutego 2020 r. o godz. 15:30 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Aron Fodor
Paweł Kupis
Urszula Malina
Anna Michalik
Żanna Osikowicz
Aleksandra Różańska
Joanna Świt
Stanisław Szufa
Katarzyna Doroszewska
Komisja Rewizyjna:
Magdalena Wąsowicz – przewodnicząca KR
Oliwia Kowalczewska
Krzysztof Ninard

Punkt 1: Otwarcie posiedzenia
Paweł Kupis, prezes TD UJ, otworzył posiedzenie o godzinie 15:30. Na protokolanta wybrano
jednogłośnie Katarzynę Doroszewską.

Punkt 2: Zatwierdzenie porządku posiedzenia
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady.
Punkt 1: Otwarcie posiedzenia
Punkt 2: Zatwierdzenie porządku posiedzenia
Punkt 3: Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 23 stycznia 2020 r.
Punkt 4: Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na Dofinansowanie Działalności
Doktorantów - podwyższenie kwoty na wyjazdy zagraniczne
Punkt 5: Regulamin Funduszu Kochanowskiego - ustalenie kryteriów przyznawania stypendium
doktorantom
Punkt 6: Dom Doktoranta
Punkt 7:Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do rad
szkół doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2019 roku
Punkt 8: Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie stypendiów międzynarodowych (DAAD,
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Instytut Francuski).
Punkt 9: Rekrutacja do Komisji TD UJ
Punkt 10: Organizacja spotkania z Prorektorem ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof.
dr. hab. Stanisławem Kistrynem dot. statusu uczelni badawczej
Punkt 11: Sprawy bieżące i wolne wnioski
Punkt 12: Zamknięcie posiedzenia

Punkt 3: Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z 23 stycznia 2020 r.
Rada jednogłośnie zatwierdziła protokół.

Punkt 4: Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na Dofinansowanie
Działalności Doktorantów - podwyższenie kwoty na wyjazdy zagraniczne
Radna Joanna Świt zreferowała wniosek, wskazując na konieczność zwiększenia maksymalnej kwoty
dofinansowania do 1800zl.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.

Punkt 5: Regulamin Funduszu Kochanowskiego - ustalenie kryteriów przyznawania
stypendium doktorantom
Prezes Paweł Kupis przedstawił projekt regulaminu Funduszu i zwrócił uwagę na potrzebę
wypracowania jednolitych kryteriów oceny wniosków dla doktorantów. Podniósł, że kryteria powinny
mieć charakter naukowy.

Radna Joanna Świt zwróciła uwagę na kwestię różnicy ocen za osiągnięcia naukowe względem różnych
dyscyplin. Specyfika różnych nauk może powodować duże rozbieżności w punktacji analogicznych
osiągnięć. Wśród kryteriów powinna znaleźć się średnia ocen uzyskanych przez doktoranta.
Radna Aleksandra Różańska podniosła, że kryterium średniej ocen ze studiów doktoranckich jest
niemiarodajne, również ze względu na zmiany w organizacji kształcenia doktorantów.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Magdalena Wąsowicz zaproponowała utworzenie odrębnej
punktacji osiągnięć naukowych co uniezależni ocenę wniosków od list ministerialnych.
W dyskusji podniesiono, że ocena oparta na osiągnięciach naukowych niejako premiuje osoby, które i
tak otrzymują największe stypendia, a Fundusz powinien być dostępny dla wszystkich. Zaproponowano
by punktować również działalność popularyzatorską i samorządową np. działalność w organizacjach
naukowych, Towarzystwie Doktorantów itp.
Radny Stanisław Szufa zaproponował podanie trzech najistotniejszych osiągnięć doktoranta wraz z
uzasadnieniem. Dzięki temu można uniknąć podwójnego premiowania osób otrzymujących najwyższe
stypendia.
W wyniku dyskusji obecni Radni doszli do wniosku, że oceniać należy przede wszystkim motywację
kandydata i uzasadnienie merytoryczne dofinansowania wyjazdu, lecz każdy kandydat powinien spełnić
wymagania wstępne (np. minimalna średnia ocen, liczba publikacji, działalność pozanaukowa).

Punkt 6: Dom Doktoranta
Prezes Paweł Kupis zreferował sprawę, poinformował, że podjął kroki, by informacje dla mieszkańców
Domu Doktoranta były przedstawiane droga elektroniczna. Według planów doktoranci mają wybrać
własną radę mieszkańców. Planowane jest również zwiększenie liczby pokoi jednoosobowych, w taki
sposób by doktoranci mieli swobodę decyzji co do wyboru pokoju jedno lub dwuosobowego. Docelowo
utworzony zostanie nowy regulamin domu doktoranta, który być może rozwiąże część problemów
mieszkańców.
//16.40 wychodzi Stanisław Szufa

Punkt 7: Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli
doktorantów do rad szkół doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego
2019 roku
Prezes Paweł Kupis zreferował sprawę i wyjaśnił, że obecnie przedstawicielami są uczestnicy studiów
doktoranckich, dlatego warto wybrać przedstawicieli reprezentujących doktorantów obecnie
kształcących się w szkołach doktorskich.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt 8: Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie stypendiów
międzynarodowych (DAAD, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Instytut
Francuski).
Prezes Paweł Kupis zreferował sprawę. Ustalono, że organizacją spotkania zajmą się Radne Urszula
Malina oraz Aleksandra Różańska.

Punkt 9: Rekrutacja do Komisji TD UJ
Prezes wyjaśnił, że na dzień posiedzenia niemal wszystkie Komisje zgłosiły potrzebę rekrutacji (oprócz
Komisji ds. CM UJ i monografii). Jeżeli nie rozpocznie się akcji rekrutacyjnej, może zaistnieć problem
z działalnością niektórych komisji w perspektywie długoterminowej.
Zaznaczono potrzebę przeprowadzenia rekrutacji w nowym semestrze.

Punkt 10: Organizacja spotkania z Prorektorem ds. badań naukowych i
funduszy strukturalnych prof. dr. hab. Stanisławem Kistrynem dot. statusu uczelni
badawczej
Prezes Paweł Kupis zreferował sprawę. Zaznaczył, że takie spotkanie będzie przydatne dla doktorantów
UJ. Ustalono że organizacją spotkania zajmą się Paweł Kupis oraz Joanna Świt.

Punkt 11: Sprawy bieżące i wolne wnioski
Przekazano zaproszenie na najbliższy Salon Naukowy, który odbędzie się 25 lutego 2020 roku.
Zaproponowano przybliżoną datę następnego posiedzenia - połowa marca 2020 roku.

Punkt 12: Zamknięcie posiedzenia
Prezes zamknął posiedzenie o 17.00.

