Protokół z elektronicznego posiedzenia Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 27 kwietnia 2021 r.

Elektroniczne Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 19:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft
Teams.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
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

Kamil Trzebuniak
Marcin Widomski

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Stanisław Szufa, Prezes Towarzystwa Doktorantów, otworzył posiedzenie o godzinie 19:02.

Punkt 2
Zatwierdzenie porządku obrad
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Powołanie Nadii Gubernat na przewodniczącą Komisji Kultury
4. Zatwierdzenie ordynacji wyborczej dla RDSD
5. Dyskusja na Strategią 2030
6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady TDUJ z dnia 30 marca 2021
7. Sprawozdanie z I kwartału
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3
Powołanie Nadii Gubernat na przewodniczącą Komisji Kultury
Stanisław Szufa zaproponował kandydaturę Nadii Gubernat na przewodniczącą Komisji
Kultury. Kandydatka zgodziła się. Stanisław Szufa przedstawił kandydatkę. Monika
Machowska i Jakub Janarek pochwalili działania i zaangażowanie Nadii Gubernat w
aktywności Komisji Kultury. W głosowaniu tajnym Nadia Gubernat została jednogłośnie
wybrana na przewodniczącą Komisji Kultury.

Punkt 4
Zatwierdzenie ordynacji wyborczej dla RDSD

Stanisław Szufa przedstawił propozycję ordynacji wyborczej dla RDSD i omówił poszczególne
pytania oraz uwagi odnośnie ordynacji. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i poprawieniu
nieścisłości, w głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie zaakceptowali ordynację wyborczą dla
RDSD.

Punkt 5
Dyskusja nad Strategią 2030
Została omówiona Strategia 2030 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radni Nadia Gubernat,
Oliwia Kowalczewska i Stanisław Szufa zgodzili się, iż strategia jest bardzo ogólna i ciężko
mieć do tego dokumentu merytoryczne uwagi. Radni nie są negatywnie nastawieni do strategii,
ale trudno jest im strategię poprzeć, skoro nie ma w niej wielu konkretów. Kamil Trzebuniak
zauważył, że strategia powinna odnosić się do tematu open access.

Punkt 6
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady TDUJ z dnia 30 marca 2021
Protokół z dnia 30 marca 2021 został zaakceptowany w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Punkt 7
Sprawozdanie z I kwartału
Prezes Stanisław Szufa zaprezentował sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności
Zarządu w związku ze zmianą regulaminu TDUJ w połowie kwartału. W trakcie I kwartału
wystosowano wiele pism, m. in. związanych z nowym regulaminem TD UJ, pismo dot.
problemu ze szkoleniami, pismo dot. Rad Dyscyplin, pismo dot. zwiększenia świadczeń dla
doktorantów z niepełnosprawnościami oraz wystosowano liczne opinie i szereg pomniejszych
pism. Oprócz tego Prezes i Zarząd brali udział w różnych spotkaniach: w posiedzeniach
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, Senatu, Komisji Senackich/Rektorskich, spotkaniach z
Rektorem Armenem Edigarianem. Spośród działań Zarządu wymienić można opiniowanie w
sprawach związanych ze Szkołami Doktorskimi, powołanie dwóch pełnomocników oraz
cykliczne omawianie spraw bieżących. Prezes i Zarząd współpracują z biurem TD UJ. TD UJ
zaczęło korzystać z powodzeniem z systemu faktur elektronicznych, dzięki którym praca biura
jest

znacznie

ułatwiona.

Prowadzona

jest

także

cykliczna

inwentaryzacja,

która

zapoczątkowana została przez Komisję Kultury. Pod koniec sprawozdania Prezes przedstawił

strukturę w jakiej Zarząd pracuje (PDUK - Nadia Gubernat, CM UJ – Kinga Szabat, Szkoły
Doktorskie – Krzysztof Kula, sekretarz – Oliwia Kowalczewska).
Monika Machowska skomentowała cykliczną inwentaryzację i zaproponowała utworzenie
mini-muzeum ze wszystkimi dotychczasowymi gadżetami TD UJ.
Następnie Krzysztof Ninard, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał kwartalne
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Opinia miała wydźwięk pozytywny. Szczególnie
pochwalona została frekwencja podczas posiedzeń Rady, która jest zdecydowanie lepsza niż w
ubiegłych latach.
Wiktor Eźlakowski zapytał, co ile odbywać się będzie cykliczna inwentaryzacja. Nadia
Gubernat odpowiada, że inwentaryzacja powinna odbywać się co kwartał.

Punkt 8
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Aleksandra Różańska poruszyła kwestię programu mentoringowego, który chciałaby
wprowadzić. Program jest odpowiedzią na potrzebę poprawy komunikacji i współpracy w
Radzie TD UJ. Aleksandra Różańska zaproponowała współpracę z trenerem Bartłomiejem
Piotrowskim, z którym Komisja ds. Szkoleń już wcześniej współpracowała. Towarzystwo
otrzymało korzystną ofertę. Program zacząłby się od szkolenia grupowego, gdzie byłyby
zdiagnozowane

problemy,

następnie

organizowane

byłyby

spotkania

z

osobami

zainteresowanymi, a ostatnią częścią szkolenia byłoby spotkanie podsumowujące.
Monika Machowska zapytała czy były inne propozycje od innych trenerów i jakie są koszty
takiego szkolenia. Aleksandra Różańska odpowiedziała, że koszt szkolenia jest niższy niż w
przypadku szkoleń biznesowych, a otrzymała taką ofertę, gdyż już wcześniej Towarzystwo
współpracowało z tym trenerem.
[20:26 Kamil Trzebuniak opuszcza spotkanie]
Stanisław Szufa zapytał, kto byłby zainteresowany takim szkoleniem. Większość Radnych
wyraziła chęć uczestnictwa. Następnie Radni zaczęli zastanawiać się nad najodpowiedniejszym
terminem szkolenia. Stanisław Szufa zaproponował wysłanie formularza do Radnych i do głów
Komisji z zapytaniem, czy chcą wziąć udział w takim szkoleniu i czy popierają taką inicjatywę.
Monika Machowska zauważyła, że szkolenie powinno być głównie dla osób, które zostaną na
dłużej, tj. na następny rok w Radzie/Komisjach. Oliwia Kowalczewska odpowiedziała, że nie
jest wiadomo, kto zostanie, bo Radni wybierani są przez Walne Zgromadzenie na roczną

kadencję, a więc trzeba sobie zdawać sprawę, że w realiach TD UJ takie szkolenie niemal
zawsze będzie „jednorazowe”.
Następnie Anna Wójtowicz poruszyła kwestię doktorantów z zagranicy i ich sytuacji. Trzy
osoby z zagranicy zgłosiły się do działań w komisjach. Anna Wójtowicz zaproponowała, aby
stworzyć komisję dla doktorantów z zagranicy, gdyż doktoranci z zagranicy mają dużo
problemów, np. z barierą językową, z brakami w tłumaczeniach stron uniwersyteckich, z
brakiem opieki, z dostępem do podstawowych informacji dla obcokrajowców (np. gdzie się
ubezpieczyć). Na wstępnym spotkaniu pojawiło się kilkoro doktorantów. Są to osoby głównie
z SDNSiP. Proponowana nazwa dla tej Komisji to International PhD Students’ Committee
(polska nazwa zostanie nadana później). Stanisław Szufa zgodził się, że doktoranci z zagranicy
czują się pominięci, także administracyjnie. Wiktor Eźlakowski zaproponował, aby zapytać
zainteresowanych doktorantów, jak chcieliby nazwać nową komisję.
W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie powołała nową Komisję (International PhD
Students’ Committee).
Stasnisław Szufa poruszył kwestię Komisji Antydyskryminacyjnej. Sytuacja z tą Komisją się
nie wyklarowała, nie zgłosiły się do pracy w niej nowe osoby. Prezes złożył wniosek formalny
o zlikwidowanie Komisji Antydyskryminacyjnej. Wniosek został przyjęty.
W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie zlikwidowała Komisję Antydyskryminacyjną.
Nadia Gubernat dodała, że jest za tym, aby w miejsce Komisji Antydyskryminacyjnej powołać
odpowiedniego pełnomocnika.
Stanisław Szufa poinformował, iż Komisja ds. Badań i Opinii będzie działać. Przyjęto w jej
poczet nowych członków.
Anna Wójtowicz poruszyła kwestię dodatkowych darmowych lektoratów dla doktorantów. Po
rozmowie z dr Moniką Stawicką z JCJ, zaproponowała przeprowadzenie ankiety wśród
doktorantów, aby poznać zainteresowanie darmowymi kursami.

Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia
Stanisław Szufa zamknął posiedzenie o 21:10.

Protokołowała Oliwia Kowalczewska

