Protokół z elektronicznego posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 23 kwietnia 2020 r.
Elektroniczne Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00 poprzez aplikację Microsoft Teams.
W elektronicznym posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Katarzyna Doroszewska
Áron Fodor
Radosław Kabut
Paweł Kupis
Urszula Malina
Anna Michalik
Żanna Osikowicz
Aleksandra Różańska
Joanna Świt
Kinga Szabat
Stanisław Szufa
Komisja Rewizyjna:
Magdalena Wąsowicz – przewodnicząca KR
Oliwia Kowalczewska
Krzysztof Ninard
Zaproszeni goście:
Paweł Winiarski
Ewa Rutka

Zatwierdzony porządek elektronicznego posiedzenia Rady TD UJ:
Punkt 1: Otwarcie posiedzenia i wybór protokolanta
Punkt 2: Zatwierdzenie porządku elektronicznego posiedzenia
Punkt 3: Aktualna sytuacja na uczelni związana z sytuacją epidemiczną
Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na Dofinansowanie
Działalności Doktorantów
Punkt 5: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nadzwyczajnej edycji Konkursu na
Dofinansowanie Działalności Doktorantów
Punkt 6: Uchwała w sprawie powołania Patryka Wacławczyka jako przedstawiciela
doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Punkt 7: Kwartalne sprawozdanie z działalności Prezesa za I kwartał
Punkt 8: Kwartalna opinia Komisji Rewizyjnej z wykonywanych przez poszczególnych
członków Rady zadań
Punkt 9: Przyjęcie protokołu z elektronicznego posiedzenia Rady z dnia 26.03.2020 roku
Punkt 10: Sprawy bieżące i wolne wnioski
Punkt 11: Zamknięcie posiedzenia
Punkt 1: Otwarcie posiedzenia i wybór protokolanta
Paweł Kupis, prezes TD UJ, otworzył posiedzenie o godzinie 17:00. Na protokolanta wybrano
jednogłośnie Urszulę Malinę.
Punkt 2: Zatwierdzenie porządku elektronicznego posiedzenia
Prezes Rady poinformował, iż do porządku elektronicznego posiedzenia dodano punkt
4 dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na Dofinansowanie
Działalności Doktorantów, a także punkt 6 dotyczący uchwały w sprawie powołania Patryka
Wacławczyka jako przedstawiciela doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych. Przed przeprowadzeniem głosowania, Paweł Kupis wyjaśnił, dlaczego
punkty te nie znalazły się w porządku elektronicznego posiedzenia wcześniej. W głosowaniu
jawnym udział wzięło jedenaścioro radnych – jednogłośnie zaakceptowano proponowane
poprawki (11 x TAK).
Punkt 3: Aktualna sytuacja na uczelni związana z sytuacją epidemiczną
Prezes TD UJ Paweł Kupis przedstawił najnowsze informacje dotyczące obecnego
funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prorektor ds. badań naukowych i funduszy
strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn wycofał swoją kandydaturę w wyborach Rektora
na kadencję 2020-2024. Obecnie pozostał jeden kandydat – Prorektor ds. polityki kadrowej
i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel. Zebrania wyborcze Kolegium Elektorów w dniach 30
kwietnia i 12 maja br. odbędą się w formie elektronicznej, podobnie jak spotkanie wyborcze

kandydata na Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela z elektorami i innymi członkami
wspólnoty uczelni, które będzie miało miejsce 6 maja br. godz. 12.00.
W trakcie kolegium rektorsko-dziekańskiego (22 kwietnia br.) omawiano kwestię przedłużenia
działalności uczelnianych w formie zdalnej.
Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na Dofinansowanie
Działalności Doktorantów
Wiceprezes Joanna Świt omówiła propozycję zmiany regulaminu Konkursu na
Dofinansowanie Działalności Doktorantów, a mianowicie dodanie możliwości wnioskowania
o zakup literatury – nie tylko o charakterze naukowym, ale także pozostałej – potrzebnej do
prowadzenia badań naukowych. Pomysł ten omówiony został wcześniej z Prorektorem ds.
dydaktyki prof. dr. hab. Armenem Edigarianem, który wyraził na niego zgodę. Pod dyskusję
poddana została również maksymalna kwota, o jaką wnioskować będą mogli Doktoranci –
przewiduje się ją w wysokości do 500 zł, co zależeć będzie również od liczby złożonych
wniosków.
Nierozstrzygniętą kwestią pozostaje własność zakupionej literatury, co zostanie ustalone
z Prorektorem A. Edigarianem w późniejszym terminie.
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu
Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Rada jednogłośnie przyjęła projekt
(11 x TAK).
Punkt 5: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nadzwyczajnej edycji Konkursu na
Dofinansowanie Działalności Doktorantów
W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia nadzwyczajnej edycji
Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Rada również jednogłośnie go
przyjęła (11 x TAK).
Punkt 6: Uchwała w sprawie powołania Patryka Wacławczyka jako przedstawiciela
doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wiceprezes Stanisław Szufa zreferował przebieg wyborów przedstawicieli Doktorantów do
Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, podczas których wyłoniono tylko
jednego z przedstawicieli. Po zakończeniu wyborów jako drugą osobę, mogącą pełnić tę
funkcję, wskazano Patryka Wacławczyka. Pan Wacławczyk był uprzednio czynnie
zaangażowany w działalność Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnił również
funkcję redaktora czasopisma Globusik.
Prezes TD UJ Paweł Kupis zarządził tajne głosowanie. W głosowaniu elektronicznym wzięło
udział 11 członków posiedzenia, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto uchwałę (11 x TAK).
Punkt 7: Kwartalne sprawozdanie z działalności Prezesa za I kwartał
Prezes TD UJ przedstawił sprawozdanie z własnej działalności w I kwartale, które stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Punkt 8: Kwartalna opinia Komisji Rewizyjnej z wykonywanych przez poszczególnych
członków Rady zadań
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Magdalena Wąsowicz przedstawiła opinię Komisji
Rewizyjnej z wykonywanych przez poszczególnych Radnych zadań w I kwartale, która stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Punkt 9: Przyjęcie protokołu z elektronicznego posiedzenia Rady z dnia
26.03.2020 roku
Żaden z członków Rady nie zgłosił poprawek do protokołu z posiedzenia Rady z dnia
26.03.2020 roku – Rada jednogłośnie go zatwierdziła (11 x TAK).
Punkt 10: Sprawy bieżące i wolne wnioski
Wiceprezes Stanisław Szufa podziękował za przetłumaczenie poszczególnych części tekstów
ze strony internetowej TD UJ – dzięki temu strona została już zaktualizowana i odtąd wszystkie
informacje dostępne są również w wersji anglojęzycznej. Ponownie podjęto kwestię
tłumaczenia nazwy Samorządu Doktorantów na język angielski. Stanisław Szufa wystosował
również prośbę, zawierającą wytyczne, co do formuły przesyłanych tekstów. Utworzone
zostały nowe banery w zakładkach poszczególnych Komisji.
Wyrażono potrzebę zaangażowania większej liczby członków w pracach nad analizowaniem
ankiet przesyłanych od Doktorantów. Wszystkie dotychczasowe ankiety, skargi i zażalenia,
napływały do Wiceprezes Joanny Świt, która zajmowała się ich weryfikowaniem.
Stanisław Szufa zgłosił, że brakuje osoby, mogącej pełnić rolę Pełnomocnika ds. kontaktów
z Przedstawicielami.
Prezes TD opowiedział o spotkaniu z Prorektorem Armenem Edigarianem, które dotyczyło
aktualnej sytuacji Doktorantów. Podczas tego spotkania, Joanna Świt przedstawiła wyniki
zebranych od Doktorantów ankiet.
Krajowa Rada Doktorantów wystąpiła do ministerstwa w sprawie przewodów doktorskich.
Termin rozliczenia obecnego roku akademickiego został przesunięty z czerwca na wrzesień.
Ze względu na trwającą pandemię, pojawiła się propozycja zmian kryteriów przyznawania
stypendiów na poszczególnych wydziałach. Ze względu na niemożność dokonywania
jakichkolwiek zmian w trakcie roku akademickiego, Prorektor Armen Edigarian zobowiązał
się do rozpatrywania wszystkich odwołań Doktorantów, których wnioski o stypendia zostały
odrzucone, a także indywidualnej analizy każdego z nich. Możliwe będzie przyznanie
stypendium Doktorantowi, który wykaże, że punktowane działania zostały zawieszone ze
względu na pandemię, a jego dotychczasowe działania i plany świadczą o zaangażowaniu
w rozwój naukowy. Rada nieformalnie zgodziła się z propozycjami Prorektora Armena
Edigariana. Nie wiadomo czy nowo wybrany Rektor będzie popierał przedstawiane
rozwiązania.
Podjęto również kwestię zapomóg dla Doktorantów – w obecnej sytuacji będzie możliwe
ubieganie się o zapomogę, jeśli Doktorant, przez obostrzenia związane z pandemią, stracił
pracę.
Radny Áron Fodor zapytał, czy istnieje szansa, aby Radni otrzymywali punkty za wykonywanie
powierzonych funkcji – decyzja ta nie zależy od Samorządu, zaś wedle ustawy, Doktorant
uzyskuje stypendium jedynie za wykazanie działalności o charakterze naukowym lub
dydaktycznym.

Dotacje projakościowe nie ulegają zmianie.
Ze względu na rozwojowość sytuacji związanej z pandemią nie zatwierdzono jeszcze budżetu
Rady TD UJ.
Radna Aleksandra Różańska zapytała, czy istnieje możliwość, aby Samorząd Doktorantów
wpłynął na liczbę przyznawanych stypendiów w Instytucie Psychologii – stypendium to miało
otrzymywać 50% Doktorantów z całego Roku, jednak w chwili połączenia Instytutu
Psychologii z międzynarodowym programem doktorskim Cognes, otrzymuje je jedynie 25%.
Radna Różańska poinformowała o zapisie w regulaminie, który dopuszcza możliwość
połączenia Doktorantów, w chwili, gdy ich liczba ulegnie zmniejszeniu. Prezes TD UJ, Paweł
Kupis wraz z Radną Katarzyną Doroszewską, która przewodniczy również Komisji Prawnej,
zapoznają się ze wspomnianym regulaminem i pomogą w tej sprawie.
Prezes TD poinformował członków spotkania, że Towarzystwo Doktorantów zostało
zaproszone do udziału w uroczystościach Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas
których składane będą m.in. kwiaty na grobach fundatorów uczelni.
Wiceprezes Joanna Świt zwróciła się do Prorektora Armena Edigariana z prośbą o nadanie
Doktorantom uprawnień nauczycieli akademickich w platformie MS Teams z uwagi na fakt, iż
wielu z nich prowadzi zajęcia ze studentami. Nie ma możliwości, aby nadać tego typu
uprawienia wszystkim Doktorantom, natomiast można zgłaszać tego typu potrzeby
indywidualnie.
Do Komisji Prawnej wpłynęły dwa zgłoszenia Doktorantek, dotyczące problemów
z Promotorem Pomocniczym.
Radna Urszula Malina przedstawiła prośbę Doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych w sprawie poparcia pisma, skierowanego przez wspomnianych Doktorantów
do władz uczelni. Pismo to dotyczy przedłużenia terminów złożenia Indywidualnego Planu
Badawczego, oceny śródokresowej oraz zakończenia kształcenia. Radna Malina opisała
również działalność zarządu Clubu działającego w SDNH – Radni wyrazili obawy, co do
poprawności jego regulaminu – Prezes Rady TD Paweł Kupis postanowił wystąpić do Centrum
Wsparcia Dydaktyki w tej sprawie.
Wiceprezes Stanisław Szufa wyraził konieczność przeprowadzenia wyborów w Szkole
Doktorskiej Nauk Społecznych oraz Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych – odbędą się
one zdalnie z pomocą Towarzystwa Doktorantów.
Radni przedstawili następujące wolne wnioski:
● Radna Anna Michalik, która pełni również rolę Przewodniczącej Komisji Kultury,
poinformowała członków posiedzenia, że w wypadku jej nieobecności, wszystkie jej
zadania będzie pełnił Radny Áron Fodor;
● Radna Anna Michalik podziękowała Radnym, którzy 22 kwietnia br. uczestniczyli
w pierwszym Salonie Naukowym online;
● Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Magdalena Wąsowicz poinformowała, że jej
kadencja w Radzie Instytutu Filologii Angielskiej dobiega końca;
● Wyrażono wątpliwości w sprawie projektu dotyczącego przeprowadzania egzaminów
w trybie zdalnym – konieczność okazywania dokumentów przed kamerą może zostać
uznane za przejaw dyskryminacji ze względu na status materialny;
● Radny Áron Fodor zachęcił uczestników spotkania do kontaktu oraz wyraził swoje
zadowolenie z działań Anny Michalik, jako Przewodniczącej Komisji Kultury.

Punkt 11: Zamknięcie posiedzenia
Prezes TD UJ Paweł Kupis zamknął posiedzenie o godzinie 19:45.

Załącznik nr 1
Sprawozdanie
z działalności Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w I kwartale roku 2020

Sprawozdanie z działalności Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
realizuje postanowienie Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
które przewiduje, że Prezes raz na kwartał informuje Radę o swojej działalności. Tak stanowi
art. 17 ust. 1 Regulaminu.

Prezes jest organem wykonawczym TDUJ. Do zadań Prezesa należy:
1) reprezentowanie TD UJ na zewnątrz;
2) organizacja oraz prowadzenie siedziby oraz sekretariatu TD UJ;
3) organizowanie prac Rady;
4) delegowanie spośród członków Rady osób do prowadzenia spraw w zakresie należących do
jego kompetencji;
5) koordynowanie prac komisji TD UJ;
6) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.

Przedstawiona poniżej tabela prezentuje liczbę spotkań, w których udział wziął Prezes lub
Wiceprezesi, w tym ogólnie zakreśloną tematykę spotkania. Ze względu na sytuację zagrożenia
epidemicznego i późniejszą sytuację epidemiczną, część spotkań odbyła się w formie
wideokonferencji – głównie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz GoToMeeting. Część
danych, ze względu na potrzebę zachowania ochrony danych osobowych w toczących się
postępowaniach, nie została ujawniona. Tabela nie uwzględnia również licznych spotkań ad
hoc oraz rozmów telefonicznych lub rozmów przeprowadzonych za pomocą aplikacji MS
Teams, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania samorządu.

Data

Uczestnicy spotkania

13.01

wiceprezes Joanna Świt
wiceprezes Joanna Świt, dr Aneta
Lipińska (WZiKS), Dorota
Maciejowska (DWM)

Tematyka spotkania
organizacja pracy Rady w styczniu,
ustalenie terminu szkolenia Rady, Komisji
Rewizyjnej, komisji TDUJ
organizacja konkursu Coimbra Group 3Minute-Thesis Jagiellonian University

wiceprezes Stanisław Szufa
14.01

wiceprezes Joanna Świt

15.01

wiceprezes Joanna Świt
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian
prorektor prof. dr hab. Stanisław
Kistryn
prorektor prof. dr hab. Dorota
Malec

22.01

28.01

29.01
31.01

wiceprezes Kinga Szabat
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum
prof. dr hab. Marek Sanak
Pełnomocnik Prorektora CM ds.
nauki i współpracy
międzynarodowej
prof. dr hab. Krystyna Sztefko
Pełnomocnik Prorektora CM ds.
kształcenia
Komisja ds. CMUJ
prorektor prof. dr hab. Dorota
Malec, dr Aneta Lipińska,
wiceprezes Joanna Świt
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian
wiceprezes Joanna Świt,
wiceprezes Stanisław Szufa
Piotr Szumliński (Dyrektor
Centrum Wsparcia Dydaktyki),
Szymon Janota (CWD),
wiceprezes Joanna Świt, radna
Urszula Malina

organizacja pracy Rady w styczniu,
jubileuszowy zjazd KRD, wakaty
w komisjach, aktualizacja strony
internetowej, kwestie promocji
organizacja konkursu CG 3MT JU
organizacja konkursu CG 3MT JU,
materiały na stronę, zaproszenia dla
dyrektorów szkół i rektorów
plany TDUJ na rok 2020, sprawy bieżące
plany TDUJ na rok 2020, uczelnie
badawcze
plany TDUJ na rok 2020, współpraca
w ramach Grupy Coimbra, organizacja
konkursu CG 3MT JU
organizacja pracy dot. CMUJ

sprawy związane z kształceniem
doktorantów w CMUJ, dofinansowanie
działalności Komisji ds. CMUJ

Fundusz Ad Polonos, organizacja pracy
komisji, model finansowo-organizacyjny
szkoleń specjalistycznych dla doktorantów
cmuj
organizacja konkursu CG 3MT JU
organizacja współpracy TDUJ - rektorat
organizacja współpracy TDUJ - rektorat

Fundusz Kochanowskiego

18.02
20.02

26.02

3.03

3.03

5.03
6.03
11.03
18.03

19.03

20.03

24.03

25.03

27.03

prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian
wiceprezes Joanna Świt, dr Aneta
Lipińska
dr Aneta Lipińska, Dorota
Maciejowska, dr Monika
Stawicka, wiceprezes Stanisław
Szufa
wiceprezes Stanisław Szufa,
wiceprezes Joanna Świt,
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian
wiceprezes Stanisław Szufa,
wiceprezes Joanna Świt, Piotr
Szumliński
wiceprezes Stanisław Szufa,
wiceprezes Joanna Świt, Ewa
Rutka
prorektor prof. dr hab. Dorota
Malec, wiceprezes Joanna Świt
wiceprezes Stanisław Szufa.
Kolegium Rektorsko-Dziekańskie
online: Kolegium RektorskoDziekańskie
online: zespół dydaktyczny
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian
online: Kolegium RektorskoDziekańskie
online: sekretariat Grupy
Coimbra, Dorota Maciejowska,
dr Aneta Lipińska, dr Monika
Stawicka, wiceprezes Joanna
Świt
online: wiceprezes Stanisław
Szufa
online: sekretariat Grupy
Coimbra, Dorota Maciejowska,
dr Aneta Lipińska, dr Monika
Stawicka, Joanna Świt
online: sekretariat Grupy
Coimbra, Dorota Maciejowska,

sprawy bieżące, budżet TDUJ, dodatkowe
pomieszczenia administracyjne, dom
doktoranta, szkoły doktorskie, multisport
organizacja konkursu CG 3MT JU
szkolenie dla finalistów 3mt, sprawy
organizacyjne finału

sprawy bieżące, skarga na TDUJ, 15-lecie
KRD

powołanie zespołu ds. rad dyscyplin

rekrutacja do komisji TDUJ
COVID-19, skarga na TDUJ
COVID-19
organizacja pracy Kolegium RektorskoDziekańskiego
organizacja pracy uczelni, dydaktyki,
sprawy bieżące
organizacja pracy uczelni, dydaktyki,
wybory rektorskie, sprawy bieżące

organizacja konkursu CG 3MT JU online

organizacja pracy Rady, Microsoft Teams,
głosowanie elektroniczne, wybory, senat
organizacja warsztatów konkursu CG 3MT
JU
szkolenie konkursu CG 3MT JU, kwestie
organizacyjne finału

31.03

3.04

8.04

9.04

17.04

22.04
23.04

dr Aneta Lipińska, dr Monika
Stawicka, wiceprezes Joanna
Świt
online: wiceprezes Joanna Świt,
wiceprezes Stanisław Szufa,
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian, dyrekcja CWD
online: wiceprezes Joanna Świt,
wiceprezes Stanisław Szufa,
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian, prodziekani,
Przewodnicząca Samorządu
Studentów Marcelina Kościołek
online: wiceprezes Joanna Świt,
wiceprezes Stanisław Szufa
online: wiceprezes Joanna Świt,
wiceprezes Stanisław Szufa,
prorektor prof. dr hab. Armen
Edigarian, dyrekcja CWD
online: wiceprezes Joanna Świt,
wiceprezes Stanisław Szufa
online: prorektor prof. dr hab.
Armen Edigarian, dyrekcja
CWD, dyrektorzy szkół
doktorskich, kierownicy studiów
doktoranckich, prodziekani
online: prorektor prof. dr hab.
Armen Edigarian, dyrekcja CWD
online: Komisja Promocji
online: Kolegium RektorskoDziekańskie

pakiet rozwiązań dotyczący sytuacji
doktorantów w związku z konkursu CG
3MT JU

spotkanie w sprawie zagadnień i problemów
związanych ze zdalnym nauczaniem

sprawy bieżące, przygotowanie postulatów
na spotkanie z rektorem Armenem
Edigarianem
obecna sytuacja na uczelni, stypendia,
zapomogi
obecna sytuacja na uczelni, stypendia,
zapomogi

problemy w kształceniu doktorantów

problemy w kształceniu doktorantów,
konkurs, sprawy stypendialne
finalizacja newslettera TDUJ
kwietniowe posiedzenie Senatu UJ

online: prorektor prof. dr hab.
Armen Edigarian, dyrekcja CWD

kwestia stypendium doktorskiego w roku
akademickin 2020/2021, zasady
punktowania osiągnięć

online: prorektor prof. dr hab.
Armen Edigarian, prorektor prof.
dr hab. Dorota Malec, Piotr
Szumliński

aktualna sytuacja doktorantów

W dniu 22.02.2020 roku, członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, przewodniczący lub
przedstawiciele komisji TDUJ, przewodniczący i członkowie komisji TDUJ wzięli udział
w szkoleniu stacjonarnym w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum.
Szkolenie poświęcone było szczegółowym aspektom prawno-instytucjonalnym
funkcjonowania samorządu, działalności komisji oraz rozliczania środków zgodnie
z wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W I kwartale roku 2020, Prezes Paweł Kupis i Wiceprezes Stanisław Szufa wzięli udział
w I Otwartym Zjeździe KRD, które odbyło się w dniach 28.02 – 1.03.2020 roku na
Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Podczas I Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD
odbyły się dwa panele dyskusyjne. W I panelu dyskusyjnym pt. „Rola otoczenia społecznogospodarczego w funkcjonowaniu uczelni i rozwoju nauki” (moderowanym przez Tomasza
Tokarskiego, wiceprzewodniczącego KRD i Ewelinę Sobecko, członka zarządu KRD) udział
wzięli: Marcin Adamczyk, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Projekt Akademia; dr Anna
Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Michał
Gajda, prezes zarządu Fundacji CRE8, kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych
Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki
Warszawskiej, były przewodniczący KRD; Zuzanna Mieszkowska, prezes zarządu Fundacji
Manus, przedstawiciel doktorantów w Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przewodnicząca Zespołu roboczego RGNiSW ds. roli organizacji pozarządowych
w otoczeniu szkół wyższych; Cezary Rutka, przedsiębiorca, dyrektor Loży Dolnośląskiej
Business Centre Club oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, dziekan Wydziału Podstawowych
Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, dyrektor akademicki Academia Europea –
Wrocław Knowledge Hub. Prelegentami II panelu dyskusyjnego pt. „Szkoły doktorskie – ocena
funkcjonowania nowej formy kształcenia doktorantów” (moderowanego przez Mateusza
Bartoszewicza, przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego)
byli natomiast: Aleksy Borówka, przewodniczący KRD; prof. dr hab. Ryszard Cach, prorektor
ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr hab. Zbigniew Marciniak,
przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,
przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki
Warszawskiej; prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, prodziekan ds. ogólnych Szkoły
Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej oraz dr Paula Wiśniewska z Katedry Studiów
Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawiciele TDUJ wzięli również udział
w dwóch szkoleniach. Pierwsze pt. „Każdy z nas może być inwigilowany. Bezpieczeństwo
w życiu codziennym” poprowadził płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek. Drugie pt. „Abstrakt
w języku angielskim. Błędy językowe w artykułach naukowych” poprowadziła Lidia
Konieczka.

W I kwartale roku 2020 zwołane zostały cztery posiedzenia Rady. Pierwsze posiedzenie
w kadencji zostało zwołane przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Magdalenę Wąsowicz.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie poszczególnych posiedzeń wraz z najważniejszymi
punktami porządku obrad. W zestawieniu nie ujęto kwestii poruszanych w punktach

dotyczących spraw bieżących i wolnych wniosków. Szczegółowe protokoły z posiedzeń Rady
dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa Doktorantów1.

Posiedzenia
Przedmiot obrad
Rady
[Pierwsze posiedzenie Rady – zwołane przez Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej Magdalenę Wąsowicz]
7.01

23.01

22.02

1

Wybór Prezesa
Wybór Wiceprezesów
Odwołania od konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów 1/2020

Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady z 9 grudnia 2019 r. i 7 stycznia
2020 r.
Uchwała w sprawie zmiany nazwy komisji ds. pomocy materialnej na
komisję ds. socjalno-bytowych
Wybór przewodniczącego Komisji ds. Promocji
Wybór przewodniczącej komisji ds. Collegium Medicum
Wybór przewodniczącej Komisji Prawnej
Powołanie doktorantów w skład komisji ds. CMUJ
Powołanie przedstawiciela doktorantów do komisji ds. budżetu
partycypacyjnego CMUJ
Powołanie przedstawiciela doktorantów do odwoławczej komisji ds. budżetu
partycypacyjnego CMUJ
Uchwalenie szczegółowego trybu i zasad wyboru przedstawicieli
doktorantów
Wybór przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów
Wybór przedstawicieli doktorantów do Senatu UJ
Omówienie Konkursu CG 3MT UJ
Uchwalenie prowizorium budżetowego na rok 2020
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 23.01.2020 roku.
Zmiana regulaminu Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
- podwyższenie kwoty na wyjazdy zagraniczne
Regulamin Funduszu Kochanowskiego - ustalenie kryteriów przyznawania
stypendium doktorantom.
Dom Doktoranta.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli
doktorantów do rad szkół doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
23.02.2019 roku.

https://doktoranci.uj.edu.pl/protokoly

Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie stypendiów
międzynarodowych (DAAD, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta,
Instytut Francuski).
Rekrutacja do komisji TD UJ.
Organizacja spotkania z Prorektorem ds. badań naukowych i funduszy
strukturalnych prof. dr. hab. Stanisławem Kistrynem dot. statusu uczelni
badawczej

26.03

Aktualna sytuacja uczelni związana z zagrożeniem epidemicznym
Wybory Rektora
Organizacja pracy Towarzystwa Doktorantów z wykorzystaniem Microsoft
Teams
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia specyfikacji konkursowej 2/2020
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia kandydatury dr hab. Anny Nacher,
prof. UJ, na stanowisko kierownika programu doktorskiego nauki o sztuce
w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Projekt uchwały w sprawie powołania Anny Michalik na Przewodniczącą
Komisji Kultury
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2020 roku.

Załącznik nr 2
Opinia Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów UJ
I kwartał 2020 roku

Komisja Rewizyjna („KR”) Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w składzie:
1. Magdalena Wąsowicz (przewodnicząca)
2. Oliwia Kowalczewska
3. Damian Miszczyński
4. Krzysztof Ninard
sporządziła następującą opinię dotyczącą pracy Rady Towarzystwa Doktorantów
w I kwartale 2020 roku (zgodnie z art. 43 Regulaminu Towarzystwa Doktorantów UJ).

Obecność i aktywność na posiedzeniach Rady Towarzystwa Doktorantów UJ
W I kwartale 2020 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady (stan na 22 kwietnia 2020 r.),
z czego jedno zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Obecność na posiedzeniach
Rady należy do podstawowych obowiązków Radnych. Poszczególni Radni wzięli udział
w następującej liczbie posiedzeń:
Katarzyna Doroszewska - 3
Aron Fodor - 4
Paweł Kupis - 4
Urszula Malina - 4
Anna Michalik - 4
Żanna Osikowicz - 4
Radosław Kabut - 2
Aleksandra Różańska - 4
Kinga Szabat - 3
Stanisław Szufa - 4
Agnieszka Ścibior - 3
Joanna Świt - 4
Komisja Rewizyjna zauważa, że aż ośmiu z dwunastu Radnych wykazało się stuprocentową
frekwencją, co świadczy o dużym zaangażowaniu w prace Rady i zasługuje na pochwałę.

Aktywność poszczególnych członków Rady podczas posiedzeń, na grupie dyskusyjnej i grupie
rady na platformie MS Teams jest nierównomierna. Jako że Rada TD podejmuje decyzje
w sprawach dotyczących wszystkich doktorantów UJ, Komisja rewizyjna zachęca do jak
najbardziej aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, co pozwoli na wypracowanie najbardziej
optymalnych rozwiązań.
Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia aktywność Radnych w głosowaniach elektronicznych.
Jak dotąd wszystkie głosowania elektroniczne zostały przeprowadzone z powodzeniem.
Pozytywnie należy również ocenić system tajnego głosowania elektronicznego wprowadzony
przez wiceprezesa Stanisława Szufę.

Protokoły z posiedzeń Rady

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że protokoły publikowane są na stronie Towarzystwa
Doktorantów z opóźnieniem. Należy również zauważyć, że są one są nadzwyczaj oszczędne
i niejednokrotnie brakuje w nich kluczowych informacji. Przykładowo, w protokole z 23
stycznia 2020 roku brakuje informacji o dyskusji na temat budżetu TD oraz ustaleniach
dotyczących ograniczeń wydatkowania kwot z budżetu TD. Protokoły z posiedzeń Rady
powinny dawać pojęcie o tematach poruszanych na posiedzeniach oraz zapewnić informację o
decyzjach podejmowanych przez Radę. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia Radnych
(którzy dzięki protokołom mogą wrócić pamięcią do podstawowych ustaleń, jakie zostają
wypracowane na posiedzeniach Rady), jak i doktorantów zainteresowanych działalnością
Rady. Doktoranci UJ mają prawo do informacji na temat dyskusji toczonych przez Radę
i stanowisk prezentowanych przez poszczególnych Radnych.
Komisja Rewizyjna przypomina, że dobrą praktyką jest krótkie przedstawienie w protokole
opisu sytuacji i sprawy omawianej w czasie posiedzenia Rady, jak również streszczenie
dyskusji i opinii przedstawianych przez poszczególnych Radnych, tak, aby osoba postronna
mogła wywnioskować z protokołu coś więcej, niż tylko porządek obrad.
Komisja Rewizyjna zwraca również uwagę, że pomimo tego, że strona TD została przeniesiona
na nowy szablon jeszcze w trakcie trwania poprzedniej kadencji Rady, na stronie wciąż brakuje
protokołów z ubiegłych lat (uzupełnione zostały jedynie braki za rok 2019).

Działalność Radnych i Komisji TD

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia zaangażowanie Prezesa i wiceprezesów TD, jak
również większości członków Rady. Pozytywnie należy ocenić przede wszystkim
wprowadzenie ograniczeń dotyczących wydatkowania budżetu przez Komisje TD i obowiązek
konsultowania większych wydatków z władzami i Radą TD.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia również współudział Towarzystwa Doktorantów,
w tym w szczególności Joanny Świt i Pawła Kupisa, w organizacji konkursu Coimbra Group
3-Minute Thesis, który ze względu na sytuację epidemiczną częściowo odbywał się w formie
zdalnej.
Dodatkowo Komisja Rewizyjna pochwala zaangażowanie się Towarzystwa Doktorantów
w działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów i godne reprezentowanie naszej
społeczności akademickiej wśród doktorantów z całej Polski.

Starania podejmowane przez Radę celem poprawy warunków bytowych panujących w Domu
Doktoranta są wysoko oceniane przez Komisję Rewizyjną. Prezes TD UJ zorganizował
spotkanie, na którym zostały omówione możliwości polepszenia sytuacji doktorantów tam
zakwaterowanych.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia również działania Prezesa Pawła Kupisa oraz
wiceprezesów Joanny Świt i Stanisława Szufy w zakresie organizacji pracy Rady, rekrutacji
nowych członków do Towarzystwa Doktorantów, utrzymania kontaktów z władzami UJ,
a także zaangażowania w rozwiązywanie problemów doktorantów związanych z pandemią
koronawirusa. W wiadomościach do Komisji Rewizyjnej Radni wyrażali zadowolenie ze
współpracy z Prezesem i wiceprezesami Joanną Świt i Stanisławem Szufą. Komisja Rewizyjna
zauważa, że ograniczenia wynikające z zakazu przemieszczania się i organizowania
zgromadzeń nie wpłynęły negatywnie na pracę Rady TD - na posiedzeniu Rady w dniu 26
marca, które odbyło się zdalnie, obecni byli wszyscy Radni. Komisja Rewizyjna docenia
zrealizowaną inicjatywę skierowania do doktorantów ankiety poświęconej ich oczekiwaniom
wobec władz uczelni w związku z sytuacją epidemiczną.

Komisja Rewizyjna zauważa, że Radni są zaangażowani w działalność Towarzystwa
Doktorantów, chociaż jest to zaangażowanie nierównomierne. Należy jednak zauważyć, że
część Radnych nie miała wcześniej doświadczeń związanych z działalnością w Radzie
i Komisjach TD i potrzebuje czasu na wdrożenie się w prace.

Na pochwałę zasługuje przede wszystkim działalność Komisji ds. Szkoleń prowadzonej przez
Radną Aleksandrą Różańską. Komisja ds. Szkoleń zorganizowała w I kwartale trzy szkolenia:
z obsługi oprogramowania Excel, aktywizujących metod w dydaktyce oraz pisania publikacji
naukowych. Komisja szybko przystosowała się do niemożności organizowania szkoleń
w tradycyjnej formie i zorganizowała szkolenie online. Komisja ds. Szkoleń zrekrutowała
nowych członków i ma już przygotowane tematy szkoleń na następne miesiące.

Równie aktywnie działa Komisja Kultury zarządzana przede wszystkim przez Radną Annę
Michalik i Radnego Arona Fodora. Komisja organizuje aktywnie Salony Naukowe,
Doktoranckie Kluby Filmowe i inne wydarzenia przeznaczone dla społeczności doktorantów
UJ. Po objęciu funkcji Przewodniczącej, Radnej Annie Michalik szybko udało się rozwiązać
problem zamówienia bluz, na które doktoranci czekali od kilku miesięcy. Ponadto Annie
i Aronowi udało się zrekrutować kilku nowych członków do Komisji Kultury.

Komisja Promocji po objęciu funkcji przewodniczącego przez wiceperezesa Stanisława Szufę
funkcjonuje bardzo aktywnie. Strona TD UJ działa i jest na bieżąco aktualizowana. Komisji
udało się uruchomić newsletter Towarzystwa Doktorantów, co jest zdaniem Komisji
Rewizyjnej pozytywnym krokiem, który umożliwi informowanie społeczności doktorantów
o działaniach TD UJ na zasadzie dobrowolnej subskrypcji i może przyczynić się do zwiększenia
zainteresowania działalnością TD UJ wśród doktorantów. Komisja zrekrutowała kilku nowych
członków, w tym fotografa i osobę chętną do przetłumaczenia strony TD na język angielski.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem wiceprezes Joanny Świt działa - jak zawsze - bez
zarzutu.

Komisja Prawna pod kierownictwem Radnej Katarzyny Doroszewskiej zajmuje się
udzielaniem porad doktorantom. W I kwartale 2020 roku Komisja Prawna udzieliła
doktorantom porad w trzech sprawach oraz przeanalizowała kilka regulaminów.

Do Komisji ds. Collegium Medicum UJ kierowanej przez Wiceprezes ds. Collegium Medicum
Kingę Szabat powołano w tym roku czterech nowych członków. Komisja ds. Collegium
Medicum zajmowała się organizacją szkoleń i kursów dla doktorantów CMUJ, która to
działalność została zawieszona ze względu na epidemię koronawirusa. Komisja Rewizyjna
sugeruje rozważenie organizacji wydarzeń za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
Ponadto Komisja zajęła się ewaluacją działalności Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych (za
pomocą ankiety), propagowaniem akcji #zostańwdomu oraz noszenia maseczek. Ponadto
Komisja zorganizowała doktoranckie czwartki.

Komisja Rewizyjna wyraża pewne zastrzeżenia dotyczące działalności Komisji
Antydyskryminacyjnej, która zorganizowała jak dotąd tylko jeden wykład w ramach Tygodnia
Zgody. Należy zauważyć, że epidemia koronawirusa znacząco utrudnia organizację nowych
wydarzeń, jednak funkcjonowanie UJ w szczególnym trybie może wiązać się z zaistnieniem
zjawiska różnych przejawów dyskryminacji na większą skalę, a w związku z tym potrzebą
zintensyfikowania aktywności Komisji Antydyskryminacyjnej. Komisja Rewizyjna wyraża
nadzieję, że w obliczu niemożności działania w dotychczasowy sposób, Komisja

Antydyskryminacyjna
z doktorantami.

wdroży

zdalne

metody

organizowania

szkoleń

i

kontaktu

Zaniepokojenie budzi również brak działalności Komisji ds. badań opinii i postaw doktorantów.
Komisja ta była w poprzednich kadencjach bardzo istotnym elementem działalności
Towarzystwa Doktorantów. Organizowała ona m.in. ankiety dotyczące sytuacji doktorantów
na Uniwersytecie Jagiellońskim, które pozwalały na zorientowanie się w potrzebach
doktorantów i stanowiły istotny argument w dyskusjach z władzami UJ. Komisja Rewizyjna
zwraca uwagę na to, że powinno się przeprowadzić analogiczne badania wśród doktorantów ze
szkół doktorskich. Ponadto Komisja ds. badań opinii i postaw doktorantów mogłaby zająć się
analizą ankiety na temat sytuacji epidemicznej. Komisja Rewizyjna apeluje do Radnych
o zaangażowanie w zdynamizowanie działań tej Komisji, lub ewentualne niedopuszczenie do
pozostawanie przezeń fikcyjną Komisji przez podjęcie decyzji o całkowitym jej rozwiązaniu.

