Protokół z III posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Trzecie posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się w dniu 19 lutego 2022 r. o godzinie 17:01 w trybie hybrydowym – na żywo
w czasie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego Rady i Komisji Rewizyjnej TD UJ
w Rabce-Zdroju oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Zarządu:
Anna Wójtowicz
Kamila Brodzińska – zdalnie
Dominika Kurda
Maciej Wcisło
Beata Wyżga
Członkowie Rady:
Dominika Fortuna
Gabriela Lampart – zdalnie
Anna Rudzińska
Grzegorz Smułek
Małgorzata Śliż – zdalnie
Julia Ząber – zdalnie
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Stanisław Szufa
Natalia Stręk
Łukasz Fiedeń
Gość – Kamil Hylewski – zdalnie
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu TD UJ oraz informacje bieżące od Prezesa.
4. Dyskusja i głosowanie w sprawie powołania Kamila Hylewskiego na
Przewodniczącego Komisji Prawnej.
5. Dyskusja i głosowanie w sprawie ujednolicenia nazwy polskiej i angielskiej oraz
skrótu nazwy Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury – referuje Wiceprezes Beata
Wyżga.
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7. Zaakceptowanie protokołu z II posiedzenia Rady TD UJ z dnia 25.01.2022.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Anna Wójtowicz, Prezes TD UJ, otworzyła posiedzenie o godzinie 17:01.
Punkt 2
Zatwierdzenie porządku obrad
Zaproponowano zamianę kolejności punktów trzeciego i czwartego. Jednomyślnie
przyjęto zmianę porządku obrad.
Punkt 4
Dyskusja i głosowanie w sprawie powołania Kamila Hylewskiego na
Przewodniczącego Komisji Prawnej
Radni zostali poinformowani o sytuacji Komisji Prawnej TD UJ. Dotychczasowa
Przewodnicząca Komisji, Katarzyna Doroszewska-Chyrowicz, zaproponowała na
swojego następcę Kamila Hylewskiego. Kamil Hylewski, uczestniczący zdalnie
w posiedzeniu, dokonał krótkiej autoprezentacji. Maciej Wcisło zadał pytanie
o aktualną liczebność Komisji. Otrzymał odpowiedź, że obecnie w jej skład wchodzą
dwie osoby. Były plany poszerzenia Komisji, jednak dotychczas nieskuteczne,
planowana jest rekrutacja do tejże Komisji (organizując kolejne rekrutacje do struktur
TD UJ, warto podkreślić braki personalne w Komisji Prawnej).
Zarządzono tajne głosowanie elektroniczne, w wyniku którego Kamil Hylewski został
powołany na funkcję Przewodniczącego Komisji Prawnej TD UJ stosunkiem głosów:
11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Kamil Hylewski podziękował za wybór i opuścił
posiedzenie.
Punkt 3
Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu TD UJ
Prezes Anna Wójtowicz przedstawiła sprawozdanie z ostatnich posiedzeń Zarządu TD
UJ. 31 stycznia miało miejsce posiedzenie Zarządu, na którym wybrano
Pełnomocników – kandydaci na funkcje byli obecni na posiedzeniu i dokonali
autoprezentacji oraz odpowiedzieli na pytania członków Zarządu na temat swoich
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planów związanych z pełnieniem funkcji. Na posiedzeniu 7 lutego przedyskutowano
kwestię organizacji jubileuszu trzydziestolecia Towarzystwa. Postanowiono również,
że Zarząd będzie zbierał się raz w miesiącu z udziałem Pełnomocników, zaś raz na dwa
miesiące Zarząd będzie się spotykał z Przewodniczącymi Komisji. W ostatnim czasie
miało także miejsce spotkanie Zarządu z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych, dr. hab. Sebastianem Kołodziejczykiem, prof. UJ (na jego wniosek)
celem omówienia spraw bieżących dotyczących doktorantów tej Szkoły Doktorskiej.
Ponadto Zarząd odbywał cotygodniowe spotkania z Prorektorem UJ do spraw
dydaktyki, prof. dr. hab. Armenem Edigarianem, na których były poruszane
najważniejsze kwestie z punktu widzenia funkcjonowania Uniwersytetu.
Między Radnymi wywiązała się dyskusja na temat sytuacji w Szkole Doktorskiej Nauk
Humanistycznych i prowadzonej tam ankiety ewaluacyjnej, a także polityki
Uniwersytetu względem oceny zajęć dydaktycznych (ankiety). Poruszono problem
hejtu obecnego w niektórych odpowiedziach na różnego rodzaju ankiety,
organizowane przez władze Uniwersytetu, a także organy TD UJ. W wypowiedziach
zwrócono uwagę na konieczność uwrażliwienia Doktorantów na konstruktywną
krytykę i merytoryczne odpowiedzi we wszelkiego rodzaju ankietach i innych formach
anonimowych wypowiedzi – sprawa ta mogłaby stać się celem kampanii promocyjnej,
zorganizowanej przez TD UJ (Grzegorz Smułek zaproponował nazwę: AnkietUJ nie
HejtUJ). Maciej Wcisło zwrócił uwagę, że okazją do tego rodzaju przedsięwzięć może
być organizowany cyklicznie na UJ Tydzień Jakości Kształcenia.
Rada została poinformowana, że 25 lutego zostanie przeprowadzony półfinał
Konkursu Three Minute Thesis (poprowadzi go Grzegorz Smułek), zaś 26 lutego
odbędzie się I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
w którym wezmą udział Prezes, Wiceprezes ds. finansowo-prawnych oraz
Pełnomocnik ds. Szkół Doktorskich.
Punkt 5
Dyskusja i głosowanie w sprawie ujednolicenia nazwy polskiej
i angielskiej oraz skrótu nazwy Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Anna Wójtowicz oraz Maciej Wcisło zaprezentowali projekt uchwały w sprawie
ujednolicenia nazewnictwa Towarzystwa Doktorantów UJ. Na wniosek Stanisława
Szufy, w proponowanym brzmieniu uchwały zmieniono wyraz „skrót” na „akronim”.
Zarządzono głosowanie elektroniczne, w wyniku którego uchwała została przyjęta
stosunkiem głosów: 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
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Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury – referuje Wiceprezes Beata
Wyżga
Beata Wyżga zaprezentowała stan personalny Komisji Kultury po rekrutacjioraz plan
działania Komisji na najbliższe miesiące. Poinformowała o wyjściu do opery 13 marca,
o Doktoranckim Klubie Filmowym (zachęciła do głosowania na film). Ponadto ogłosiła
akcję prezentowania członków Rady i Komisji Rewizyjnej na Instagramie.
Poinformowała, że w maju odbędzie się Salon Gigantów, nie będzie zaś kontynuowana
akcja wymiany pieczątek za udział w wydarzeniach kulturalnych na gadżety
(wychodząc z założenia, że udział w wydarzeniu powinien być nagrodą samą w sobie).
Z Komisji Kultury zostanie wyznaczona osoba do inwentaryzacji gadżetów
zmagazynowanych w Biurze TD UJ. W dalszej kolejności Beata Wyżga zaprezentowała
projekt konkursu na logo i gadżety dla szkół doktorskich – każda ze szkół będzie miała
przypisany swój kolor wraz z logo. Poinformowała także, że do końca tego roku
akademickiego nie odbędą się Salony Naukowe.
Małgorzata Śliż opuściła spotkanie.
Beata Wyżga przedstawiła ponadto ideę podcastów – w ich ramach Doktoranci
w przystępny sposób przedstawialiby swoje zainteresowania naukowe, specyfikę
swoich dyscyplin naukowych, szkół doktorskich. Ponadto zapowiedziała plany na
działalność Komisji m.in. wyjście na lodowisko, na strzelnicę.
Komisja Rewizyjna wyraziła zadowolenie, że Komisja Kultury ma jasną wizję działania.
Punkt 7
Zaakceptowanie protokołu z II posiedzenia Rady TD UJ z dnia 25.01.2022
Anna Wójtowicz zapytała, czy są uwagi do protokołu, jednocześnie poinformowała, że
wraz z Kamilą Brodzińską naniosła swoje uwagi. Wobec braku innych uwag
zarządzono głosowanie jawne, w którym jednogłośnie zaakceptowano protokół
z II posiedzenia Rady TDUJ z dnia 25.01.2022.
Punkt 8
Sprawy bieżące i wolne wnioski
W imieniu Komisji Rewizyjnej Stanisław Szufa zaprezentował opinię w sprawie
sytuacji w Komisji Kultury TD UJ, która wynikła podczas ostatniego posiedzenia Rady
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w dniu 25 stycznia 2022 w trakcie ustalania budżetu. Pełny tekst opinii został
udostępniony Radnym poprzez zespół Rady w aplikacji MS Teams.
Między Radnymi wywiązała się dyskusja na temat wizerunku Towarzystwa
Doktorantów. Zwrócono uwagę na kwestię transparentności działań Towarzystwa,
jego (nie)rozpoznawalności w środowisku Doktorantów – ewentualnych przyczyn oraz
sposobów naprawienia tej sytuacji (postulowano zwiększenie aktywności Towarzystwa
w mediach społecznościowych).
Grzegorz Smułek zadał pytanie o procedurę składania skarg do Komisji Rewizyjnej.
Zwrócono uwagę, że skargi powinny być kierowane do Prezesa Towarzystwa
Doktorantów. Wywiązała się dyskusja, w efekcie której stwierdzono, że brak
sformalizowanej ścieżki składania skarg na członków Towarzystwa Doktorantów.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy skargi powinny być kierowane do Prezesa, czy do
Komisji Rewizyjnej. Zwrócono uwagę, że Prezes jako osoba odpowiedzialna za
całokształt prac Towarzystwa Doktorantów powinien być informowany o wszelkich
uwagach związanych z pracą Towarzystwa i poszczególnych jego członków. Pojawił się
pomysł, aby wszelkie skargi przyjmował formalnie Prezes, a następnie kierował je do
Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia.
Dominika Fortuna zwróciła uwagę na potrzebę powołania w ramach struktur
Towarzystwa Doktorantów osoby odpowiadającej za kwestię zasobów ludzkich. Jako
Pełnomocniczka do spraw Rozwoju poinformowała, że rozmawiała na ten temat ze
swoją poprzedniczką, Aleksandrą Różańską. Poinformowała, że w wyniku tych
konsultacji uważa za bezzasadne tworzenie nowego stanowiska, po czym
zadeklarowała zajęciem się sprawami osobowymi w ramach swojej dotychczasowej
funkcji (Pełnomocnik ds. Rozwoju). Jednocześnie Dominika Fortuna przekazała, że
informacja o tym znajdzie się w przygotowywanym przez nią informatorze o TD UJ.
Dominika Kurda zwróciła uwagę, że w sytuacji wątpliwości dot. Komisji Kultury
pominięto Prezes Annę Wójtowicz, która powinna zostać o wszystkim poinformowana.
Grzegorz Smułek poinformował, że 19 lutego przypada Święto Flagi Turkmenistanu
oraz Dzień Nauki Polskiej.
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Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia
Anna Wójtowicz podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie o godzinie
18:34.
Protokołował:
Sekretarz Zarządu TD UJ
Maciej Wcisło
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