Protokół z elektronicznego posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 26 marca 2020 r.

Elektroniczne Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
w dniu 26 marca 2020 r. o godz. 17:00 poprzez aplikację Microsoft Teams.

W elektronicznym posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Katarzyna Doroszewska
Aron Fodor
Radosław Kabut
Paweł Kupis
Urszula Malina
Anna Michalik
Żanna Osikowicz
Aleksandra Różańska
Agnieszka Ścibior
Joanna Świt
Kinga Szabat
Stanisław Szufa
Komisja Rewizyjna:
Magdalena Wąsowicz – przewodnicząca KR
Oliwia Kowalczewska
Damian Miszczyński
Krzysztof Ninard

Zaproszeni goście:
Paweł Winiarski
Ewa Rutka
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stanowisko kierownika programu doktorskiego nauki o sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk
Humanistycznych
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Punkt 1: Otwarcie posiedzenia
Paweł Kupis, prezes TD UJ, otworzył posiedzenie o godzinie 17:00. Na protokolanta wybrano
jednogłośnie Urszulę Malinę.

Punkt 2: Zatwierdzenie porządku posiedzenia
Zaproponowano, aby po oddaniu głosów dotyczących przyjęcia specyfikacji konkursowej 2/2020,
zagłosować nad przyjęciem wniosku Pani AD o pokrycie kosztów korekty językowej, który
w chwili napłynięcia do Komisji Konkursowej, nie zawierał wymaganego załącznika.
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.

Punkt 3: Wybór Komisji Skrutacyjnej
Jednogłośnie na członków komisji skrutacyjnej wybrano:
● Oliwię Kowalczewską
● Stanisława Szufę

● Magdalenę Wąsowicz

Punkt 4: Aktualna sytuacja uczelni związana z zagrożeniem epidemiologicznym
Prezes TD UJ Paweł Kupis przedstawił najnowsze informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu
Jagiellońskiego w związku z pandemią COVID-19:
•
•
•
•
•

Swoje obowiązki pracownicy akademiccy oraz studenci realizują zdalnie;
Część pracowników odbywa jeszcze stacjonarne dyżury;
Sukcesywnie zamykane są obiekty Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dotychczas były
wynajmowane;
Władze uczelni nie planują wykwaterowywania doktorantów i studentów z Domów
Studenckich, o ile nie pojawi się odpowiednie rozporządzenie władz rządowych w tej sprawie;
W Domach Studenckich nie wprowadzono dotychczas radykalnych zmian w związku
z pandemią.

Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej Paweł Winiarski wraz z Prezesem TD UJ Pawłem Kupisem
podjęli kwestię obowiązujących obecnie opłat za miejsce w Domach Studenckich Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także przedstawili, jak opłacane są miejsca podległe Uniwersytetowi Warszawskiemu
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Punkt 5: Wybory Rektora
Prezes TD UJ Paweł Kupis zreferował informacje dotyczące wyborów Rektora – nie przedstawiono
jeszcze kandydatów (wraz z programami wyborczymi).
Na ostatnim posiedzeniu Senatu przyjęto poprawkę do statutu, która zakłada przesunięcie terminu
wyborów władz rektorskich do 31 sierpnia.
Istnieje prawdopodobieństwo, iż wybory odbędą się drogą elektroniczną.

Punkt 6: Organizacja pracy Towarzystwa Doktorantów z wykorzystaniem Microsoft Teams
Wiceprezes TD UJ Stanisław Szufa wyjaśnił, jak będą odbywały się elektroniczne posiedzenia
i głosowania Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykorzystaniem aplikacji
Microsoft Teams oraz jak powinna przebiegać komunikacja wewnątrz wszystkich Komisji.

Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia specyfikacji konkursowej 2/2020
Wiceprezes TD UJ Joanna Świt zapoznała uczestników posiedzenia ze specyfikacją konkursową 2/2020.
W jawnym głosowaniu Rada jednogłośnie zatwierdziła specyfikacje konkursową 2/2020 (12 x TAK).
Komisja rozpatrywała trzy wnioski – dwa zostały zweryfikowane pozytywnie, zaś trzeci nie był
kompletny. Pani AD, która wnioskowała o przyznanie refundacji w wysokości 750 zł, nie dostarczyła w
wyznaczonym terminie manuskryptu pracy, co jest wymogiem formalnym, by móc starać się o pokrycie
kosztów korekty językowej przez TD UJ. Z uwagi na fakt, iż manuskrypt ten został doręczony w terminie
późniejszym, a wniosek zostałby uznany w terminie odwoławczym, z braku innych wniosków,
członkowie Komisji Konkursowej zdecydowali poddać tę kwestię pod dyskusję Rady. Członkowie Rady
postanowili zagłosować nad wspomnianym wnioskiem. W głosowaniu tajnym Rada jednogłośnie
przyznała dofinansowanie w wysokości 750 zł Pani AD na korektę językową (12 x TAK).

Punkt 8: 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
Drogą elektroniczną Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych dr hab. Sebastian T.
Kołodziejczyk, prof. UJ zwrócił się do członków Rady z prośbą o uzgodnienie kandydatury dr hab. Anny
Nacher, prof. UJ, na stanowisko kierownika programu doktorskiego nauki o sztuce w Szkole Doktorskiej
Nauk Humanistycznych.
Prezes Rady TD UJ Paweł Kupis zapoznał uczestników elektronicznego posiedzenia z zebranymi przez
członków Rady opiniami doktorantów na temat owej kandydatury, po czym nastąpiło tajne
głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto uchwałę (12 x TAK).

Punkt 9: Projekt uchwały w sprawie powołania Anny Michalik na Przewodniczącą Komisji
Kultury
W chwili rezygnacji Natalii Stręk ze stanowiska Przewodniczącej Komisji Kultury, w styczniu bieżącego
roku, powstał wakat, który wymagał uzupełnienia. Na to miejsce zaproponowano kandydaturę Anny
Michalik i Arona Fodora.
Radny Aron Fodor, który pełni także funkcje członka Komisji Kultury, przedstawił kompetencje Anny
Michalik, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności organizatorskich. Radna Anna Michalik
z powodzeniem zajmuje się organizowaniem spotkań w ramach Doktoranckiego Klubu Filmowego
(DKF), pomaga także w realizacji innych projektów w ramach działalności opisywanej Komisji.
W wyniku tajnego głosowania Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie powołania Anny Michalik
na Przewodniczącą Komisji Kultury (12 x TAK).

Punkt 10: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2020 roku
Żaden z członków Rady nie zgłosił poprawek do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22.02.2020 roku
– Rada jednogłośnie go zatwierdziła (12 x TAK).

Punkt 11: Sprawy bieżące i wolne wnioski
Prezes TD UJ Paweł Kupis przedstawił informacje dotyczące rekrutacji odbywających się w Komisjach.
Dotychczas zgłosiło się czworo nowych członków – rekrutacje pozostają otwarte. Na posiedzeniu
senatu, które odbywało się w lutym, uzyskano informację, iż członkowie Rady mogą wskazać Rzecznika
Praw i Wartości Akademickich – należy znaleźć odpowiedniego kandydata, który zajmie się
egzekwowaniem praw doktorantów.
Utworzono nowy newsletter, który zawierał będzie informacje o nadchodzących informacjach.
Wiceprezes TD UJ Joanna Świt przekazała informacje o odwołaniu posiedzenia Rektorskiego Zespołu
ds. Stypendiów Bilateralnych.
Radna Aleksandra Różańska opowiedziała o działalności Komisji ds. Szkoleń w trybie online oraz
zaprosiła uczestników posiedzenia na najbliższy warsztat z pisania publikacji naukowych, który
odbędzie się 30 marca o godzinie 17:00.
Do Rady oraz Komisji Prawnej napływają pytania doktorantów o terminy obron oraz możliwość
przedłużenia studiów z uwagi na okres pandemii – kwestie te prawdopodobnie rozstrzygane będą
indywidualnie.
Wiceprezes TD UJ Stanisław Szufa zgłosił wolny wniosek dotyczący tłumaczenia strony internetowej
Towarzystwa Doktorantów – przewodniczący Komisji powinni odpowiadać za tłumaczenia informacji

odnoszących się do zakresu ich działań. Należy uzgodnić kto przetłumaczy zakładki niepodlegające
Komisjom.
Prezes TD UJ Paweł Kupis przedstawił informacje dotyczące konkursu Coimbra Group 3-Minute-Thesis
Jagiellonian University (CG 3MT JU): zarówno szkolenie dla finalistów, jak i finał konkursu
przeprowadzone zostaną zdalnie.
Wiceprezes TD UJ Stanisław Szufa zgłosił dwa wolne wnioski: pierwszy dotyczący reaktywacji Komisji
ds. Szkół Doktorskich – należy wyłonić ośmioro członków, którzy będą pełnić funkcje przedstawicieli
w Szkołach Doktorskich, a także drugi – Komisja ds. Badań Opinii Doktorantów potrzebuje nowego
przewodniczącego.

Punkt 12: Zamknięcie posiedzenia
Prezes TD UJ Paweł Kupis zamknął posiedzenie o godzinie 19:17.

