Protokół z elektronicznego posiedzenia Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 30 marca 2021 r.

Elektroniczne Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 19:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Wiktor Eźlakowski
Katarzyna Doroszewska
Nadia Gubernat
Jakub Janarek
Oliwia Kowalczewska
Krzysztof Kula
Monika Machowska
Aleksandra Różańska
Kinga Szabat
Stanisław Szufa
Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Ninard – przewodniczący KR
Kamil Trzebuniak
Marcin Widomski

Zaproszone osoby:
Urszula Malina

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Stanisław Szufa, Prezes Towarzystwa Doktorantów, otworzył posiedzenie o godzinie 19:03.

Punkt 2
Zatwierdzenie porządku obrad
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Uzupełnienie wakatu w Radzie TD UJ
4. Zatwierdzenie specyfikacji konkursowej
5. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady TD UJ z 9 marca 2021 i 17 marca 2021
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3
Uzupełnienie wakatu w Radzie TD UJ
Stanisław Szufa zgłosił kandydaturę Marty Labudy na Radną TD UJ po uzyskaniu zgody
doktorantki na kandydowanie oraz po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej. Marta Labuda
jest przewodniczącą Komisji ds. Szkoleń oraz członkiem Komisji Promocji TD UJ. Radna
Nadia Gubernat wypowiedziała się pozytywnie o kandydatce.
W głosowaniu tajnym Marta Labuda otrzymała mandat Radnej stosunkiem głosów 9 ZA, 1
WSTRZYMUJĄCY SIĘ.
Wywiązała się dyskusja na temat opiniowania kandydatów na Radnych przez Komisję
Rewizyjną w procedurze kooptacji oraz tego, jak należy tę opinię rozumieć. Monika
Machowska zauważyła, że dobrze byłoby, gdyby kandydat na Radnego był obecny na
spotkaniu i mógłby się osobiście przedstawić. Jakub Janarek dodał, iż nieobecny kandydat
mógłby napisać w zamian list motywacyjny.

Punkt 4
Zatwierdzenie specyfikacji konkursowej
Urszula Malina, przewodnicząca Komisji Konkursowej, przedstawiła specyfikację konkursu na
dofinansowanie działalności doktorantów. 23 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 2
wnioski zostały odrzucone - pierwszy z powodu wątpliwości co do standardu konferencji
online, która miała zostać dofinansowana, drugi z powodu braków formalnych we wniosku.
Wywiązała się dyskusja na temat tego, w jaki sposób decydować, które konferencje dla
doktorantów są wartościowe, a które noszą znamiona predatorów. Czy należy tworzyć listy, a
jeżeli tak, to jakie kryteria przyjmować, aby uniknąć sytuacji finansowania konferencji o niskim
standardzie bądź wątpliwym statusie. Kamil Trzebuniak poddał pod rozwagę pomysł
zwiększenia świadomości wśród doktorantów na temat “drapieżnych konferencji” oraz
“drapieżnych czasopism”.
Oliwia Kowalczewska zaproponowała stworzenie na stronie TD UJ poradnika i/lub infografiki
na Facebooku na temat “drapieżców” tak, aby informacje te były dostępne dla wszystkich
doktorantów w dowolnym momencie.
Rada TD UJ w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowała specyfikację konkursową.

Punkt 5
Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady TD UJ 9 marca 2021 i 17 marca 2021
W głosowaniu jawnym protokoły z dni 9 marca 2021 i 17 marca 2021 zostały zaakceptowane
jednogłośnie.

Punkt 6
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Stanisław Szufa poinformował, iż odbył się finał konkursu 3-MT.
Następnie Stanisław Szufa poinformował, że można rozważyć finansowanie kart Mutisport z
budżetu Towarzystwa. Warunkiem dofinansowania jest przekonanie pozostałych dwóch Szkół
Doktorskich do równoczesnego dofinansowania kart Multisport, aby doktoranci tychże Szkół
nie poczuli się pominięci.
Prezes poinformował również, iż na zebraniu Zarządu został powołany pełnomocnik do spraw
rozwoju. Została nim Aleksandra Różańska.

Stanisław Szufa poruszył kwestię konieczności zatwierdzenia ordynacji wyborczej do Rad
Doktorantów Szkół Doktorskich. Zaproponował, aby (1) każdy doktorant mógł głosować na
tylu kandydatów, na ilu chce oddać głos oraz (2) aby zostać wybranym, trzeba zebrać co
najmniej połowę głosów. Stanisław Szufa zastanawia się nad sposobem rozwiązywania
remisów. Nadia Gubernat zauważyła, że należy dokładnie pochylić się nad kwestią remisów,
aby nie tworzyć niedopowiedzeń.
Monika Machowska zauważa i ubolewa nad faktem, że w regulaminie TD UJ nie ma ujętych
wartości akademickich, w szczególności reprezentowania ich przez Radnych. Krzysztof Kula i
Wiktor Eźlakowski mają wątpliwości, jak miałby brzmieć taki punkt i jak, w razie
konieczności, go stosować. Jednocześnie Krzysztof Kula zauważa, że można w tej kwestii
posiłkować się statutem UJ. Jakub Janarek zabrał głos i zgodził się, że obecnie jedynym
obowiązkiem Radnego według regulaminu jest obecność na posiedzeniach i udział w
głosowaniach, co może prowadzić do pewnych patologii.
Stanisław Szufa wrócił do tematu ordynacji wyborczej RDSD. Wyznaczył Katarzynę
Doroszewską i Krzysztofa Kulę do zajęcia się sporządzeniem ordynacji. Wywiązuje się jeszcze
dyskusja co do możliwości wstrzymywania się w głosowaniu.
Stanisław Szufa poinformował Radnych, iż Zarząd prowadził rozmowy o źle funkcjonujących
komisjach. Powiadomił, iż Zarząd jest za zlikwidowaniem Komisji Antydyskryminacyjnej i
Komisji ds. Szkół Doktorskich ze względu na brak aktywności tychże komisji. W przypadku
komisji Antydyskryminacyjnej warto rozważyć zastąpienie jej odpowiednim pełnomocnikiem.
Działania Komisji ds. Szkół Doktorskich powinny przejąć RDSD.
Aleksandra Różańska poinformowała, iż w rekrutacji do komisji TD UJ dotychczas wzięło
udział 9 osób.
Stanisław Szufa zawiadomił, że w dniu posiedzenia otrzymał wiadomość mailową do
informacji Towarzystwa z poprawioną propozycją oceny śródokresowej w SDNSiP z prośbą o
opinie lub uwagi Radnych.
Krzysztof Ninard ponownie zachęcił Radnych do przesyłania informacji nt. działalności w
Radzie do raportu kwartalnego KR.

Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia
Stanisław Szufa zamknął posiedzenie o 20:41.

Protokołowała Oliwia Kowalczewska

