Kraków, 7.12.2021 r.

Sprawozdanie z działalności
poszczególnych Radnych TDUJ 2021

Kamila Brodzińska
Funkcję Radnej TD UJ objęłam w dniu 14.09.2021 r. W czasie swojej działalności w Radzie
TD UJ:
-

zaangażowałam się w kwestie pomocy w skonstruowaniu odwołania od oceny
śródokresowej oraz pozostawałam z odwołującym się doktorantem w kontakcie,

-

odbyłam rozmowy z doktorantami SDNS UJ w zakresie ich problemów, które obecnie
jako Rada rozwiązujemy (m.in zagadnienia prawne związane z rozumieniem zapisów
ustawy o szkolnictwie wyższym, które uniemożliwiają nawiązanie stosunku pracy
z doktorantem przed oceną śródokresową),

-

w dniach 19-21.11.2021 uczestniczyłam w Jubileuszu KRD, dzięki czemu pozyskałam
wiedzę dotyczącą dobrych praktyk oceny śródokresowej, którą - moim zdaniemmożemy implementować w szkołach doktorskich na UJ,

-

10-11.12 będę obserwatorem na XVIII Zjeździe delegatów KRD,

-

pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Badań i Opinii Doktorantów.

Katarzyna Doroszewska-Chyrowicz
W roku 2021 uczestniczyłam w niemal wszystkich posiedzeniach Rady oraz głosowaniach
elektronicznych. Aktywnie udzielałam się w dyskusjach dotyczących spraw doktorantów oraz
organizacji prac samorządu. W roku 2021 pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Prawnej
(skrótowe sprawozdanie z działalności Komisji znajduje się w części 2), członka Uczelnianej
Komisji Wyborczej, Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, Doktoranckiej komisji
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stypendialnej, w październiku zostałam przedstawicielem doktorantów w Komisji StatutowoPrawnej uczelni.
Działalność w Komisji Prawnej
Komisja Prawna podejmuje działania na prośbę doktorantów oraz zgodnie z potrzebami
organów TDUJ. W ciągu roku udzielono pomocy około 20 doktorantom, a także konsultowano
projekty uczelnianych aktów prawnych, regulaminów konkursów i uchwał, w tym dotyczących
konkursu na dofinansowanie zakupu literatury dla doktorantów, wyborów przedstawicieli
doktorantów oraz Przewodniczącą Komisji Prawnej w 2021 roku była Radna Katarzyna
Doroszewska, nie uległo to zmianie przez cały rok.

Wiktor Eźlakowski
Kadencja Rady Towarzystwa Doktorantów rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku. W tym czasie
wziąłem udział we wszystkich 14 posiedzeniach Rady Towarzystwa Doktorantów,
we

wszystkich

głosowaniach

elektronicznych

oraz

w

Nadzwyczajnym

Walnym

Zgromadzeniu. Podczas posiedzeń Rady TDUJ brałem aktywny udział w dyskusji nad
punktami porządku obrad oraz podnosiłem wolne wnioski (m.in. brak procedury odwoławczej
w ocenie śródokresowej, elektroniczna legitymacja doktoranta). Przed posiedzeniami
zapoznawałem się wnikliwie i komentowałem wszystkie dokumenty skierowane do Rady
TDUJ do zaopiniowania (w tym projekty ustaw i rozporządzeń państwowych oraz projekty
uchwał i zarządzeń uniwersyteckich). Pomagałem Zarządowi oraz różnym komisjom
w tłumaczeniach polsko-angielskich. Współtworzyłem ordynację wyborczą na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie.
16 lutego 2021 r. zostałem powołany do Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. Od tego czasu
brałem aktywny udział w obradach komisji, która rozpatrzyła 21 wniosków o zapomogę oraz
wnioski o stypendia socjalne i stypendia rektora. 13 września 2021 r. zostałem również
powołany do Doktoranckiej Komisji Stypendialnej na Wydziale Filologicznym.

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Czapskich 4/14, 31 – 110 Kraków, tel. (012) 663 39 04, (012) 663 30 19
www.doktoranci.uj.edu.pl

5 września 2021 r. zostałem powołany na Pełnomocnika TDUJ ds. wyborów. Od tamtej pory
zorganizowałem 12 wyborów na 7 wydziałach i w 5 instytutach, w których wybrano
17 przedstawicieli doktorantów. W najbliższym czasie odbędą się kolejne wybory na
1 wydziale i w 1 instytucie w celu wyłonienia 4 przedstawicieli doktorantów.

Jakub Janarek
W roku 2021 pełniłem funkcję radnego w TDUJ. W trakcie swojej kadencji wziąłem udział we
wszystkich posiedzeniach Rady, będąc każdorazowo aktywnym. Ze względu na swoje
członkostwo w Komisji Kultury TDUJ, jako członek Rady wspierałem inicjatywy Komisji.
W ramach swojej działalności, wraz z Anną Wójtowicz i Wiktorem Eźlakowskim przy
współpracy z Komisją Rewizyjną, przygotowałem ordynację wyborczą dla TDUJ. Została ona
wstępnie zastosowana podczas Nadzwyczajnego Walnego Posiedzenia TDUJ, które odbyło się
14 września tego roku. Ponadto miałem przyjemność zostać wybranym Przewodniczącym
tegoż posiedzenia. Oprócz wyżej wymienionych działań kontaktowałem się z Kanclerz UJ
w sprawie programu szczepień dla doktorantów.
Byłem aktywny również na polu nieformalnym. Jako radny wielokrotnie udzielałem
informacji, porad oraz wspierałem doktorantów w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.
Ze względu na to, że posiedzenia Rady odbywały się on-line, miałem możliwość brania udziału
w obradach mimo wyjazdu zagranicznego. Takie rozwiązanie bardzo usprawniło spotkania
Rady.

Marta Labuda
Funkcję Radnej TDUJ objęłam 30 marca 2021 r. Analizując swoją działalność jako Radnej
należy przyznać jej systematyczność.
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Wzięłam udział we wszystkich posiedzeniach Rady TD UJ. Poza tym brałam czynny udział
w głosowaniach podejmowanych na posiedzeniach i elektronicznie oraz angażowałam się
w obrady, omawiając ważne kwestie z punktu widzenia społeczności akademickiej.
Jednocześnie pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji ds. Szkoleń TDUJ, którą objęłam
w kwietniu 2021 r. Analizując działalność Komisji ds. Szkoleń należy przyznać, iż funkcjonuje
ona bardzo aktywnie. W kwietniu b.r. zostały zorganizowane cztery szkolenia. Pierwsze dwa
dotyczyły podstaw obsługi programu IBM SPSS Statistics. Przeprowadził je dr hab. Marcin
Kocór, prof. UJ. Następne dwa obejmowały regresję liniową w programie SPSS. Prowadzącym
był dr Szymon Czarnik. Przerwę w organizacji szkoleń odnotowano w miesiącach letnich
z uwagi na brak zajęć dydaktycznych na uczelni i czas urlopów. Początek roku akademickiego
2021/2022 należy również uznać za udany. Udało się zorganizować już tradycyjny projekt
szkoleń na start. W tym roku w ramach tego projektu odbyło się 10 szkoleń o różnej tematyce.
Fakt organizacji jednego ze szkoleń w języku obcym poskutkował zwiększeniem
zainteresowania TD jako organizacją. Dzięki temu do Komisji ds. Szkoleń dołączył doktorant
anglojęzyczny. Podsumowując, szeregi Komisji zasiliło trzy nowe osoby. Co więcej, kolejne
zaplanowane szkolenie odbędzie się 13 grudnia i dotyczyć będzie radzenia sobie ze stresem.

Weronika Łaska
Funkcję Radnej w Radzie Towarzystwa Doktorantów UJ objęłam 14 września 2021 roku.
Od tego czasu uczestniczyłam we wszystkich trzech posiedzeniach Rady TD UJ. Podczas
posiedzeń zajmowałam stanowiska i wydawałam opinie w sprawach dotyczących społeczności
doktoranckiej, w drodze głosowań elektronicznych.

Aleksandra Różańska
Uczestniczyłam w każdym posiedzeniu Rady, brałam udział w głosowaniach nad projektami
uchwał, angażowałam się w dyskusje, które miały na celu m.in. usprawnienie funkcjonowania
TD UJ, czy sytuacji doktorantów. Włączałam się także w poszukiwanie korzystnych rozwiązań
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dla doktorantów i omawianie istotnych kwestii podczas dodatkowych spotkań, poza terminami
posiedzeń Rady. Uczestniczyłam w spotkaniu poświęconym ocenie śródokresowej, czy
Strategii 2030.
Podczas trwającej kadencji, zostałam powołana przez Zarząd do pełnienia funkcji
Pełnomocnika ds. Rozwoju, co obligowało mnie do wsparcia Zarządu we współpracę
z Porozumieniem Doktorantów Uczelni Krakowskich, organizację rekrutacji w TD UJ
i monitorowanie aktywności Komisji TD UJ. Efektem tych działań była współorganizacja
Krakowskiego Salonu Naukowego, reaktywacja Komisji Badań i Opinii Doktorantów,
wspólne napisanie wniosku wraz z Prezes Anną Wójtowicz w konkursie organizowanym przez
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich oraz organizacja pierwszego programu
mentoringowego, w celu rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy samorządowej wśród
osób chcących zaangażować się w pracę w TD UJ.

Julia Ząber
Pełnienie funkcji Radnego w Radzie Doktorantów TDUJ od dnia 14 września 2021:
1. Uczestniczenie w Posiedzeniach Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w dniach:
17 września 2021, 5 października 2021, 30 listopada 2021 za pośrednictwem aplikacji
Microsoft Teams.
2. Wykonywanie obowiązków Radnego, m.in. – udział w głosowaniach, opiniowanie
wniosków, zatwierdzanie wniosków.
3. W ramach działalności w Komisji Promocji, przed i już po objęciu funkcji Radnej
TDUJ, prowadzenie strony Towarzystwa Doktorantów UJ na Facebooku, udzielanie
odpowiedzi na zapytania doktorantów, promocja wydarzeń organizowanych przez
TDUJ oraz inne jednostki związane z kształceniem doktorantów.
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