Protokół z elektronicznego posiedzenia Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 29 czerwca 2021 r.

Elektroniczne Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 19:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft
Teams.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Katarzyna Doroszewska
Wiktor Eźlakowski
Nadia Gubernat
Jakub Janarek
Oliwia Kowalczewska
Krzysztof Kula
Marta Labuda
Monika Machowska
Aleksandra Różańska
Kinga Szabat
Stanisław Szufa
Anna Wójtowicz
Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Ninard – przewodniczący KR
Osoby zaproszone:
Kamila Brodzińska
Urszula Malina

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Stanisław Szufa, Prezes Towarzystwa Doktorantów, otworzył posiedzenie o godzinie 19:01.

Punkt 2
Zatwierdzenie porządku obrad
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Kluczowe informacje bieżące od Prezesa
4. Dyskusja i głosowanie dot. specyfikacji konkursowej
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji ds. Badań i
Opinii Doktorantów
6. Dyskusja i głosowanie dot. stanowiska Zarządu/Rady
7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady TD UJ z dnia 27 kwietnia 2021
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3
Kluczowe informacje bieżące od Prezesa
Stanisław Szufa poinformował o zwycięstwie UJ w Rankingu Uczelni Akademickich 2020.
Poinformował też o małym zaangażowaniu Szkół Doktorskich w wyborach do ich rad. Zwrócił
jednak uwagę, że nie jest to problem jedynie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także innych
uczelni. Prezes poinformował też, że SDNSiP wybrała swoją radę, która będzie obradowała w
języku angielskim. Prezes zaproponował, aby utworzyć osobne budżety na użytek Szkół
Doktorskich. Zauważył również, iż strona TD UJ jest już niemalże w całości przetłumaczona

na język angielski. Nabór wniosków konkursowych prowadzony jest w pełni online, co
znacząco usprawnia pracę Komisji Konkursowej. Stanisław Szufa wspólnie z Moniką Stawicką
i Anną Wójtowicz biorą udział w projekcie ,,Glosariusz”, gdzie tworzą bazę terminów
angielskich związanych ze studiowaniem, nauką, Szkołami Doktorskimi etc.
[19:11 dołącza Wiktor Eźlakowski]
Dzień przed posiedzeniem złożone zostało pismo z prośbą o sugestię zmiany w statucie UJ
pozwalającą na włączenie przedstawiciela doktorantów i przedstawiciela studentów do
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego. Rozważane jest też wysłanie pisma dot. oddzielenia
doktorantów od studentów, tak aby obie grupy miały innych prorektorów, co miałoby
usprawnić organizację i komunikację.
Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbył się w Warszawie w weekend poprzedzający
posiedzenie. Anna Wójtowicz opowiedziała, że przedmiotem obrad w głównej mierze było
zdrowie psychiczne doktorantów. Dostrzeżono problemy z powrotem do normalnego trybu, co
może wpływać na zdrowie psychiczne. Drugim tematem była depresja wśród doktorantów.
Padła propozycja kursów online nt. zdrowia psychicznego oraz propozycja utworzenia poradni
zdrowia psychicznego. KRD promuje program “PhD Mental Health”. Poza tym pojawiła się
propozycja zwiększenia środków na mobilność dla doktorantów.
Drugi panel podczas zjazdu KRD dotyczył studiów doktoranckich starego trybu. Poruszany był
termin ostatecznego wygaszenia studiów doktoranckich. Proponowano zmianę definicji na
ostateczny termin złożenia pracy, a nie termin obrony. Kolejną propozycją było wdrożenie
trybu eksternistycznego dla osób, które nie zdołają się obronić w terminie, w celu umożliwienia
bezpłatnej obrony.
KRD prowadzi również nabór do Zespołu Rzecznika Praw Doktorantów.

Punkt 4
Dyskusja i głosowanie dot. specyfikacji konkursowej
Urszula Malina zaprezentowała specyfikację konkursową. Podziękowała Wiktorowi
Eźlakowskiemu za pomoc. W bieżącej edycji konkursu zostały złożone 23 wnioski, odrzucono
2. Pierwszy wniosek odrzucony został ze względu na złożenie go w nieodpowiedniej kategorii
oraz z powodu braku recenzji zgłoszonej publikacji. Drugi wniosek został odrzucony ze
względu na brak naukowców afiliowanych jednostką uniwersytecką w składzie komitetu
naukowego konferencji. Łączna suma dofinansowania przyznanego w tej edycji konkursu
wynosi 29692 zł.

Urszula Malina poinformowała następnie, iż wkrótce pojawi się edycja konkursu na
dofinansowanie zakupu literatury naukowej. Podziękowała także Katarzynie Doroszewskiej za
pomoc w przygotowaniu regulaminu kolejnej edycji.
Specyfikacja konkursowa została jednogłośnie zaakceptowana przez Radnych w głosowaniu
jawnym.
[19:45 Urszula Malina opuszcza spotkanie]

Punkt 5
Dyskusja i głosowanie w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji ds. Badań i Opinii
Doktorantów
[19:45 dołącza Kamila Brodzińska]
Na przewodniczącą komisji ds. badań i opinii doktorantów została zaproponowana Kamila
Brodzińska. Kandydatka zaprezentowała się. Radni mogli zapoznać się również z listem
motywacyjnym kandydatki. Nie było pytań.
[19:48 Kamila Brodzińska opuszcza spotkanie]
W głosowaniu tajnym Kamila Brodzińska została jednogłośnie powołana na przewodniczącą
komisji ds. Badań i Opinii Doktorantów.

Punkt 6
Dyskusja i głosowanie dot. stanowiska Zarządu/Rady
Stanowisko TD UJ dotyczy wypowiedzi Małopolskiej Kurator Oświaty, Barbary Nowak. W
związku z zajęciem stanowiska przez Rektora UJ dot. wypowiedzi Kurator, TD UJ również
zdecydowało się zająć własne stanowisko. Krzysztof Kula przygotował list ze stanowiskiem.
W głosowaniu jawnym Rada po poprawkach treści listu zaakceptowała stanowisko.

Punkt 7
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady TD UJ z dnia 27 kwietnia 2021
Protokół z posiedzenia Rady TD UJ z dnia 27 kwietnia 2021 został zaakceptowany
jednogłośnie.

Punkt 8
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Stanisław Szufa poruszył kwestię pisma do Rektora UJ z prośbą o osobnego prorektora dla
doktorantów i studentów. Taki zabieg mógłby wpłynąć korzystnie na sprawy doktorantów jak
i studentów. Doktoranci mogliby podlegać pod Rektora Kuśtrowskiego.
Wolny wniosek zgłosił Kamil Trzebuniak za pośrednictwem czatu (członek KR nie mógł wziąć
udziału w posiedzeniu). Poruszył w nim kwestie słabej komunikacji TD UJ z doktorantami, np.
poprzez media społecznościowe, a także zauważył, że działalność TD UJ jest słabo widoczna
wśród społeczności doktorantów. Oliwia Kowalczewska zaproponowała, aby Zarząd pomagał
w umieszczaniu postów na Facebooku Towarzystwa. Została przedyskutowana kwestia, w ilu
językach powinien być wysyłany newsletter. Radni uznali, że najlepsze byłoby jednoczesne
wykorzystanie polskiego i angielskiego w wiadomościach e-mail.
Odnośnie bierności Towarzystwa wypowiedział się Krzysztof Kula, iż również słyszał podobne
głosy. Oliwia Kowalczewska nie zgodziła się ze wszystkimi zarzutami. Zwróciła uwagę na
pewne ograniczenia regulaminowe Towarzystwa. Nadia Gubernat zgodziła się, że
Towarzystwo powinno mieć lepszy PR, ale jednocześnie zauważyła, że powinno się zwracać
uwagę na to, w jakich kwestiach zabiera się głos. Anna Wójtowicz zgodziła się z Nadią
Gubernat, a jednocześnie zauważyła, że należałoby więcej publikować na Facebooku.
[20:58 Kinga Szabat opuszcza spotkanie]
Jakub Janarek zalecił powściągliwość. Zwrócił uwagę, że niektóre grupy doktorantów nigdy
nie zainteresują się wewnętrzną polityką UJ, więc raczej nie będą zainteresowani takimi
treściami publikowanymi w mediach społecznościowych. Zwrócił uwagę na to, że dla tych osób
bardziej atrakcyjne mogą być spotkania integracyjne.
Aleksandra Różańska zgodziła się z Jakubem Janarkiem. Zauważyła, że nadrzędny jest Statut,
a te zadania są przez Towarzystwo realizowane.
Oliwia Kowalczewska zaproponowała powołanie do Zarządu osoby, która zajmowałaby się
polityką promocji. W chwili obrad nikt jednak nie wyraził chęci objęcia takiej funkcji.
Monika Machowska dostrzegła potrzebę wspomożenia osoby odpowiedzialnej za media
społecznościowe, jednakże zdaje sobie sprawę z braku osób, które mogłyby taką funkcję objąć.

Jednocześnie zauważyła, że trzeba promować działania Towarzystwa, gdyż wielu doktorantów
nie jest świadomych, ile czasu poświęca Prezes na te spotkania i wszelaką korespondencję.
Pojawił się pomysł, aby Komisje TD UJ napisały w mediach społecznościowych o tym, czym
się aktualnie zajmują.
Oliwia Kowalczewska zaproponowała przeprowadzenie ankiety przez Komisję ds. Badań i
Opinii Doktorantów z pytaniami, jak doktoranci oceniają Towarzystwo, czego oczekują oraz
jak oceniają promocję Towarzystwa.
Jakub Janarek zaproponował, aby informować w mediach społecznościowych o sprawach
bieżących Towarzystwa, aby docenić ogrom pracy, jakie wkładają jednostki w funkcjonowanie
TD UJ.
Krzysztof Ninard przypomniał o sprawozdaniu kwartalnym Komisji Rewizyjnej i prosił o
przesłanie wiadomości do KR na temat swojej działalności.
Wiktor Eźlakowski zwrócił uwagę, iż od 27 kwietnia odbyły się trzy głosowania elektroniczne,
z których tylko jedno zostało podsumowane, a dwa kolejne: dot. konkursu na dofinansowanie
i dot. zaopiniowania dra hab. Bogusława Kołodzieja, prof. UJ jako kierownika studiów
doktoranckich w ING UJ nie. Prezes podsumował głosowania – wszystkie były ważne i zostały
rozpatrzone pozytywnie.

Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia
Stanisław Szufa zamknął posiedzenie o 21:39.

Protokołowała Oliwia Kowalczewska

