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Działalność wewnątrzuczelniana
Posiedzenia Zarządu
Posiedzenie Zarządu dnia 23.10.2014:








Wybór Prezydium: przewodnicząca: mgr lic. Dorota Sys (WT); wiceprzewodniczące: mgr
Natalia Cybis (WFCh) oraz mgr Patrycja Staniszewska (WT/WPK); sekretarz: mgr Natalia
Smolińska (WPK); skarbnik: mgr Maria Brzuzek (WT)
Powołanie zaopatrzeniowca: mgr Michał Malek (WT). Nadzór nad zadaniami
zaopatrzeniowca pełnić ma Wiceprzewodnicząca ZSD – mgr Patrycja StaniszewskaPobikrowska.
Opiekę nad stroną internetową Samorządu Doktorantów oraz nad stroną na facebook’u
objęła mgr Maria Brzuzek.
Decyzja o ogłoszeniu naboru doktorantów do gremiów uczelnianych i wydziałowych.
Postanowienie o wyznaczeniu dyżurów w biurze SaD: środa w godz. 8.30-10.30 oraz
czwartek w godz. 15.00-17.00

Posiedzenie Zarządu dnia 3.11.2014:




Doposażenie biura i zamówienie materiałów biurowych
Omówienie problemów doktorantów na poszczególnych wydziałach UKSW oraz
podjęte próby ich rozwiązania.
Przyjęcie planu pracy na najbliższy rok akademicki:
o Zarząd postanowił bardziej angażować się w integrację środowiska
doktoranckiego. Zaproponowane zostały spotkania cykliczne, wspólna
aktywność fizyczna np. narty biegowe;
o postanowiono prowadzić newsletter, drukować ulotki informacyjne dla
doktorantów I roku, a także rozwieszać plakaty informacyjne;
o zaproponowano utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książkowego, który miałby
być sposobem na integrację doktorantów;
o postanowiono zadbać o lepszy kontakt z doktorantami m.in. przez mailing
poprzez USOS;
o zaproponowano, aby przygotować szkolenia dla doktorantów I-szego roku,
które pomogłoby wprowadzić nowych doktorantów w życie naszej Uczelni.

Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu dnia 13.11.2014:


ZSD ustalił następujące stawki stypendiów dla Doktorantów UKSW:
o Stypendium socjalne:
- dochód od 0 zł. do 400 zł. – 300 zł.
- dochód od 400,01zł. do 850,20zł. (do 31.10.2014) – 200 zł.
- dochód od 400,01zł. do 895,70zł. (od 01.11.2014) – 200 zł.
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Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
- dochód od 0 zł. do 400 zł. – 390zł.
- dochód od 400,01zł. do 850,20zł. (do 31.10.2014) – 260zł.
- dochód od 400,01zł. do 895,70zł. (od 01.11.2014) – 260zł.
o Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
- stawka I – 200zł.
- stawka II – 220zł.
- stawka III – 240zł.
o Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów:
- liczba punktów 15/30 – 99 – 250zł
- liczba punktów od 100 – 350zł.
o Zapomoga – do 1000zł.
o

Posiedzenie Zarządu dnia 17.11.2014:
















Prezentacja nowego logotypu Samorządu Doktorantów - Samorząd ma zastrzeżone
prawa autorskie do tego znaku, a zatem może wykorzystywać go na materiałach
promocyjnych i innych.
Przygotowanie pieczątek, wizytówek i roll-up
Sprawozdanie z konferencji: Model funkcjonowania studiów doktoranckich, która
odbyła się w dniach 14-16 listopada 2014 roku w Falentach. Na konferencji tej zostały
poruszone tematy, takie jak: zasadność istnienia habilitacji, poprawa jakości pomocy
materialnej dla doktorantów, etyka dotycząca doktorantów i badań naukowych,
możliwość zlikwidowania punktów ECTS, możliwość przedłużenia studiów w przypadku
orzeczonej niepełnosprawności.
Ze względu na brak zgłoszeń do Komisji na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
oraz Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych postanowiono ogłosić nabór
delegatów do Komisji na ww. Wydziałach. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21
listopada.
Dyskutowano nad powołaniem pełnomocników Zarządu z wydziałów, z których
przedstawicieli nie ma w ZSD. Delegat taki byłby łącznikiem między Zarządem a
doktorantami danego Wydziału, przeprowadzałby konsultacje wśród doktorantów
swojego Wydziału. Zastanawiano się także nad sposobem powołania delegatów oraz
nazwaniem osoby, która miałaby te kompetencje.
Nawiązanie współpracy z p. mgr Iwoną Bandych – kierownik Biura Informacji i Promocji
UKSW, w sprawie newsletter’a Samorządu Doktorantów.
Decyzja o organizacji spotkania opłatkowego dla doktorantów dnia 18.12.2014 r.
(czwartek) o godz. 16. Spotkanie odbędzie się w Dobrym Miejscu lub w Podziemiach
Kamedulskich.
Informacja o Balu Doktorantów, który odbędzie się 31 stycznia 2015 roku, a także o
możliwości zaangażowania się w organizację tego wydarzenia.
Informacja o Szkoleniu organizowanym przez WPD oraz o konieczności zgłoszenia chęci
udziału w nim do 30 listopada.
Powołanie zespołu do opracowania zmian w regulaminie zasad przyznawania
stypendiów. Zespół ten będą tworzyli: mgr Maria Brzuzek i mgr Michał Malek. Zmiany
te powinny ograniczyć możliwość nadużyć oraz wprowadzić zmiany w zasadach
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przyznawania stypendiów oraz w zasadach składania wniosków (czy należy żądać od
doktoranta złożenia części jego rozprawy doktorskiej, jak egzekwować właściwe
skategoryzowanie artykułu, czy można w jakiś sposób sprawdzić czy jest to artykuł
naukowy czy popularno-naukowy, zwłaszcza gdy składa się jedynie zaświadczenie o
oddaniu tekstu do druku).
Przedstawiono informację o ofercie, jaką Samorząd otrzymał od Fitness club S4.
Propozycja dotyczy wykupienia pakietów/karnetów w atrakcyjnej cenie.

Posiedzenie Zarządu dnia 24.11.2014:












Sprawozdanie z PDNHiS:
o Konferencja była podzielona, odbywały się panele dyskusyjne, zaproszeni byli
ciekawi goście. Podejmowane były tematy finansowania doktorantów, a także
temat przyszłości nauk humanistycznych i społecznych oraz problem nauk
psychologicznych i społecznych jako kluczowy czynnik rozwoju;
o Podjęto temat partycypacji Samorządu Doktorantów w finansowaniu
Konferencji PDNHiS oraz uznania Uczelni za organizatora
o PDNHiS planuje przeprowadzić badanie ankietowe nt. warunków studiowania.
Ankietę będzie współtworzyła mgr Natalia Cybis
Brak informacji od zespołu radców prawnych UKSW, co należy zrobić z podjętymi
uchwałami, które Rektor nakazał zawiesić.
Podjęto dyskusję nad wnioskiem doktorantki WFCh, który kwestionuje poprawność
sformułowania wniosku o stypendium.
Podjęto decyzję, że ze względu na problemy komunikacyjne z firmą, z którą Uczelnia ma
podpisaną umowę na wydruk plakatów, wizytówek itp. Ww należy wydrukować w
innym miejscu – zaproponowano Gregotypis – z firmą tą Zarząd współpracował
wcześniej;
Podjęto decyzję o zakupie materiałów promocyjnych: teczki papierowe, torby
bawełniane, filiżanki, smycze i notatniki.
ZSD powołał następujących delegatów:
o do Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej – mgr Ewę Skiminę;
o do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych – mgr Łukasza Kucharczyka;
o do Komisji ds. studiów doktoranckich – mgr Justynę Stępkowską;
o do Komisji dydaktycznej ds. studiów doktoranckich – mgr Justynę Stępkowską.
o Z uwagi na brak zgłoszeń do Komisji wydziałowych na WNHiS postanowiono
napisać prośbę do Dziekana tegoż Wydziału z prośba o zaproponowanie
kandydatów.
Na Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów powołano – mgr Patrycję
Staniszewską-Pobikrowską oraz mgr Natalię Cybis.
Mgr Maria Brzuzek sprawdziła opłacalność skorzystania z oferty fitness club S4. Oferta
jest opłacalna. Za karnet w ramach przedstawionej Zarządowi oferty należałoby zapłacić
dwa razy mniej niż za karnet kupiony indywidualnie. Jednak przed przystąpieniem do
współpracy należy zbadać popyt na taką formę aktywności wśród doktorantów UKSW
oraz chęć zakupu karnetów.
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Posiedzenie Zarządu dnia 12.12.2014:




Opracowanie prowizorium budżetowego na 2015 rok
Przygotowanie spotkania opłatkowego doktorantów, które odbędzie się 18 grudnia
2014 r.
Ze względu na złożenie przez DFUP wniosku o kontrolę KRD do NIK, Zarząd podjął
dyskusję na temat wystąpienia z DFUP. Ostatecznie podjęto decyzję o wstrzymaniu się
od podjęcia takiej decyzji.

Posiedzenie Zarządu dnia 13.01.2015:














Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015 przez skarbnika mgr Marię
Brzuzek.
Mgr Dorota Sys oraz mgr Natalia Cybis przedstawiły sprawozdanie z DFUP.
Najważniejszymi punktami tego zjazdu były:- Kodeks etyczny, współpraca
międzynarodowa, współpraca z SFUP
Mgr Natalia Cybis poinformowała zebranych o proponowanych zmianach na WFCh.
Poinformowała także o planowanym spotkaniu między władzami, a doktorantami, które
ma się odbyć 28 stycznia o godz. 17.30, w celu omówienia proponowanych przez
władzę zmian
Postanowiono. iż nowy regulamin SD powinien być gotowy do końca stycznia.
Regulamin jest w znacznej części gotowy, a pracą nad jego dokończeniem ma się zająć
mgr Natalia Cybis oraz mgr Dorota Sys.
Projekt szkolenia z pozyskiwania grantów zewnętrznych, które należy zorganizować nie
później niż pod koniec maja. Mgr Edyta Dzwonkowska została wyznaczona na osobę
odpowiedzialną za granty zewnętrzne. Ma ona nawiązać kontakt z trenerką, która
prowadzi kursu z tej dziedziny.
Przewodnicząca wyraziła potrzebę przedstawiania sprawozdań przez delegatów SD w
gremiach wydziałowych i uczelnianych z prac tych gremiów, głównie dotyczących
doktorantów. Informacja ta zostanie skierowana do delegatów SD, z prośbą o
przedstawianie sprawozdań od nowego semestru.
Wybrano delegata do Warszawskiego Porozumienia Doktorantów - mgr Marię Brzuzek.
Najbliższy zjazd odbędzie się 19 stycznia o godz. 17.30 na SGH.
Przewodnicząca wyraziła potrzebę wyznaczenia pełnomocnika ds. kontaktu ze
studentami oraz pełnomocnika ds. kultury.

Posiedzenie Zarządu dnia 29.01.2015:


Mgr Natalia Cybis poinformowała zebranych o przebiegu spotkania zorganizowanego na
WFCh w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich i
wnioskach, będących załącznikami do tego regulaminu. Ważniejszymi zmianami
wprowadzonymi w regulaminie na WFCh jest zmiana punktu, który uniemożliwiał
uzyskanie stypendiów na „przedłużeniu” studiów doktoranckich oraz brak konieczności
składania części napisanej pracy wraz z wnioskiem (postępy w pracy potwierdza
promotor, a komisja może sprawdzić wiarygodność tego potwierdzenia, ale nie musi).
Podjęto decyzję o próbie podjęcia podobnych działań na WPK, WNH, WNHiS
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Wyrażono konieczność wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rejestrowania i
Finansowania Organizacji Studenckich i Doktoranckich, tak aby w Komisji przyznającej
dofinansowanie nie mogły zasiadać osoby będące członkami zarządów Kół, które
wnioskują o dofinansowanie.
Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem Kodeksu Etyki Doktoranta. Postanowiono, iż po
weryfikacji członka Zarządu, Kodeks powinien sprawdzić etyk, a następnie propozycja
Kodeksu powinna trafić do konsultacji społecznych.
Zdecydowano o zwołaniu spotkania Zarządu z delegatami Samorządu Doktorantów do
gremiów wydziałowych i uczelnianych. Spotkanie będzie miało na celu ustalenie zasad
współpracy delegatów z Zarządem. Kontaktem z delegatami zajmie się mgr Patrycja
Staniszewska-Pobikrowska.
Szkolenie z grantów zewnętrznych przeprowadzone przez trenera będzie kosztowało
2040 zł. (szkolenie 2 dniowe, 12-godzinne, koszt: 170 zł/h); zaproponowano, aby
szkolenie takie przeprowadziła osoba z UKSW, najlepiej taka, która otrzymała grant,
jednak ostatecznie zdecydowano, iż organizujemy poważne szkolenie z trenerem. Nie
wyklucza to jednak badania innych opcji i organizacji oddzielnego spotkania z osobą z
UKSW.

Spotkanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW z delegatami do gremiów
uczelnianych i wydziałowych z dnia 17.02.2015 r.









Mgr Dorota Sys przedstawiła delegatów z poszczególnych Wydziałów do gremiów
wydziałowych i uczelnianych, a także wyraziła potrzebę obsadzenia wakujących miejsc
w poszczególnych Komisjach, zwłaszcza na Wydziale Nauk Historycznych i
Społecznych.
Przewodnicząca opisała zadania delegatów, które dotyczą:
o uczestnictwa w posiedzeniach;
o reprezentowania doktorantów;
o dbania o sprawy doktorantów;
o konsultacji dokumentów;
o przekazywania informacji Zarządowi oraz doktorantom ze swojego wydziału –
rola pośrednika między Zarządem, a doktorantami.
Przewodnicząca wyraziła potrzebę wprowadzenia nowych form przepływu informacji,
co pomoże Zarządowi lepiej poznać problemy doktorantów oraz inicjatywy
podejmowane przez doktorantów na poszczególnych wydziałach, a także pozwoli być
na bieżąco ze sprawami dotyczącymi doktorantów na wszystkich wydziałach. Oprócz
informowania o inicjatywach doktorantów lub dla doktorantów, Przewodnicząca prosiła
także delegatów o wysyłanie na adres e-mail Samorządu Doktorantów sprawozdań z
posiedzeń poszczególnych gremiów, tak uczelnianych, jak i wydziałowych.
Sprawozdanie to miałoby zawierać ogólny porządek obrad oraz informacje dotyczące
doktorantów.
Przewodnicząca przedstawiła drogi kontaktowania się Zarządu z doktorantami: mail,
facebook, newsletter.
Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie zebranym działalności aktualnie
podejmowanej przez Zarząd. Do wspomnianej działalności należy zaliczyć:
o praca nad zmianą regulaminu Samorządu Doktorantów;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

reprezentowanie doktorantów na Uczelni;
uczestnictwo w: KRD, WPD, DFUP, PDNHiS
dyżury członków Zarządu w siedzibie;
zmiany w regulaminie rejestracji i finansowania organizacji studenckich i
doktoranckich
zmiany regulaminów stypendialnych oraz wniosków na poszczególnych
wydziałach;
tworzenie Kodeksu Etyki Doktoranta;
współorganizacja Konferencji – Rola nauk humanistycznych w rozwoju
cywilizacji;
umowa z Siłownią S4;
organizowanie szkoleń z grantów i stypendiów;
organizacja imprez integracyjnych.

Posiedzenie Zarządu dnia 24.02.2015:












Przewodnicząca podkreśliła poruszany na spotkaniu z delegatami problem vacatów na
WNHiS. Stwierdzono, iż Zarząd dłużej nie będzie zajmował się naborem do Komisji na
tym wydziale. Wyrażono także konieczność wysłania informacji do delegatów o
obowiązku wysyłania sprawozdań z posiedzeń gremiów, do których należą.
Wyrażono potrzebę zwołania Nadzwyczajnego Sejmiku Doktorantów w celu
uzupełnienia Komisji Rewizyjnej o dwóch członków oraz uzupełnienia składu Zarządu
SaD o dwóch członków. Termin Sejmiku wyznaczono na 17 marca, godzina zostanie
ustalona w późniejszym terminie.
Na zjeździe PDNHiS były przedstawicielki ZSD: mgr Natalia Cybis oraz mgr Dorota Sys.
Podczas zjazdu podjęto dyskusję na temat ustaleń organizacyjnych w sprawie
Konferencji PDNHiS. Przewodnicząca poinformowała także, iż UKSW jest, za zgodą
Rektora, współorganizatorem Konferencji. Rektor UKSW zgadza się także na
współfinansowanie Konferencji. Delegatki poinformowały również o decyzji, która
zapadła na zjeździe, iż doktoranci z UKSW będą rejestrowali konferencję (wideo).
Ustalono, iż na zjazd DFUP, który odbędzie się w Lublinie, w dniach 13-15 marca, jako
delegatki SaD UKSW pojadą mgr Maria Brzuzek oraz mgr Natalia Smolińska.
Ustalono, iż na zjazd PDNHiS, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 marca,
jako delegatki SaD UKSW pojadą mgr Natalia Cybis oraz mgr Dorota Sys.
Podjęto rozmowę na temat wprowadzonych zmian w Regulaminie finansowania
organizacji studenckich i doktoranckich, zastanawiając się czy nowe zasady mają
obowiązywać już podczas rozpatrywania drugiej transzy wniosków, które mają być
złożone do 10 marca. Ostateczna decyzja nie została podjęta. Podjęto także decyzję o
zmianie delegata WT do komisji zajmującej się zmianą wniosków i zasad przyznawania
stypendiów doktoranckich na WT. Zamiast mgr Edyty Dzwonkowskiej w komisji ma
zasiąść ks. Mgr Eugeniusz Małachwiejczyk.
Podjęto dyskusję na temat zmian, które należy wprowadzić w regulaminie i wnioskach
stypendialnych dla najlepszych doktorantów, jednak ze względu na brak czasu i
trudności w podjęciu ostatecznych decyzji, dyskusję tę postanowiono przełożyć na
następne spotkanie.

7|Strona

Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW kadencji 2014/2015







Podjęto decyzję o ogłoszeniu naboru do komisji konkursowej finansowania inicjatyw
doktoranckich.
Mgr Maria Brzuzek poinformowała o przyznaniu finansowania i możliwości zakupu szaf
do siedziby ZSD. Wyraziła także potrzebę rozwiązania problemu z zaopatrzeniowcem
ZSD.
Regulamin Samorządu Doktorantów jest już gotowy. W najbliższych dniach będzie
dostępny.
Mgr Maria Brzuzek poinformowała o spotkaniu z kierownikiem Studium Wychowania
Fizycznego, który zamierza wspierać SaD we współpracy z siłowniami S4. Kierownik
SWF wyraził zgodę na udostępnienie nam konta bankowego, do wpłat doktorantów za
karnety na siłownie. Osobą odpowiedzialna za kontakt z ZSD w SWF będzie p. Jacek
Wiśniewski.

Posiedzenie Zarządu dnia 27.03.2015:













Udział w zjeździe PDNHiS wzięły mgr Natalia Cybis (delegat) oraz mgr Dorota Sys
(obserwator). Przedstawiono informacje dotyczące ankietyzacji związanej z naukami
humanistycznymi. Celem badania jest diagnoza stanu studiów i warunków doktorantów
wydziałów zajmujących się naukami humanistycznymi. Niniejsza ankieta jest częścią
przygotowań do Konferencji. Ankieta on-line (dla APS, UAM, UO, SWPS, UKSW, UW –
być może. Prelegentami z UKSW będą ks. Prof. Tomasz Stępień oraz prof. Cieciuch.
Konferencja jest płatna (bierne uczestnictwo – 50zł, czynne – 100zł). Propozycja
włączenia się ZSD w pomoc w organizacji konferencji.
Poinformowano, że czerwcowy zjazd PDNHiS jest zjazdem wyborczym,
prawdopodobnie organizowanym przez UKSW i APS.
Zaplanowano zwołanie Nadzwyczajnego Sejmiku Doktorantów na 14 kwietnia 2015
roku na godz. 17.30. Sejmik ma na celu przyjęcie Regulaminu Samorządu Doktorantów
oraz Kodeksu Etyki Doktoranta.
Zaproponowano także zorganizowanie Wiosennego Spotkania Integracyjnego
Doktorantów. Spotkanie odbędzie się zaraz po Sejmiku w Przystanku Młociny. Mgr
Zuzanna Maj zajmie się organizacją.
Zmiany w stypendiach:
o WFCh – sprawa skończona
o WT – Patrycja Staniszewska zajmie się przygotowaniem propozycji zmiany w
regulaminie na WT.
o WPK – konsultacje doktorantów
Podjęto dyskusję na temat powołania konsultanta ZSD ds. prawnych. Przewodnicząca
zaproponowała mgr Piotra Chabiera, który był chętny do współpracy z ZSD.
Przeprowadzono głosowanie – 10 osób obecnych; 8 osób z prawem głosu; 4 osób – za;
1 osoba – opowiedziała się za zrobieniem konkursu na konsultanta; 3 osoby –
wstrzymały się
ZSD opowiedział się za stanowiskiem, iż nie można rozpatrywać własnego wniosku o
dofinansowanie organizacji doktoranckich. U studentów członkowie komisji są
wyłączeni od głosowania w swojej sprawie. Podjęto dyskusję nad tym co należy zrobić
w tej sprawie.
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Ze względu na brak odzewu ze strony trenerki, która miała przeprowadzić szkolenie z
grantów dla SaD poszukujemy alternatywnej osoby, która poprowadziłaby kurs, a także
osoby z Zarządu, która zajęłaby się organizacją tego.
Inne szkolenia:
o Administracja publiczna – rezygnacja ze szkolenia, bo kadencja już dobiega
końca
o Pierwsza pomoc – propozycja szkolenia/kursu.
Propozycja organizacji wyjazdowego posiedzenia zarządu – 19-21 czerwca; w niedziele
wyjazd o 11 powrót ok. 19. Rezerwacja na 10 osób bilety 80zl plus 37 złotych domek;
dwie noce – 154zł (dwie noce i przejazd) – 1500zł z budżetu ZSD.
Zaplanowano podział prac związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz FB:
Strona internetowa – Magda Patatyn (teksty na stronę i Facebook); Łukasz Kucharczyk
– Facebook; Mateusz Kot – zarządzanie stroną.

Posiedzenie Zarządu dnia 29.04.2015:












Mgr Dorota Sys, delegatka Samorządu Doktorantów w KRD, zdała sprawozdanie z
ostatniego zjazdu KRD.
Mgr Dorota Sys, delegatka Samorządu Doktorantów w WPD, zdała sprawozdanie z
ostatniego zjazdu WPD.
Mgr Dorota Sys poinformowała również o propozycji zorganizowania targów
naukowych, na których można by było przedstawić wyniki swoich badań, wymienić
informację oraz doświadczenia z innymi doktorantami. Zaproponowano termin tychże
targów – 16 czerwca.
W najbliższym czasie, 15-17 maja odbędzie się kolejny zjazd DFUP. Zjazd będzie miał
miejsce w Olsztynie. Delegatką na zjazd będzie mgr Natalia Smolińska, a jako
obserwator będzie uczestniczyła w posiedzeniu mgr Zuzanna Maj.
Planowany wcześniej spływ kajakowy dla doktorantów UKSW odbędzie się 16 maja.
Rozpocznie się o godz. 12 w podwarszawskim Józefowie. W spływie może wziąć udział
maksymalnie 40 osób. Koszt udziału jednej osoby wynosić będzie 50 zł. Formularz
rejestracyjny na stronie samorządu sporządzi mgr Łukasz Kucharczyk.
28 maja odbędzie się Święto UKSW. Święto rozpocznie Msza św. 24 maja. Samorząd
Doktorantów na ten dzień planuje zorganizować kurs pierwszej pomocy. Samorząd
doktorantów planuje zorganizować z tej okazji spotkanie integracyjne dla doktorantów,
jednak zaproponowano przełożenie spotkania na inny termin. Zaproponowano
następujące możliwości integracji dla doktorantów: park linowy, strzelnica, paintball.
Zaproponowano także spotkanie dla doktorantów pt. „Jak przeżyć na doktoracie i
odnieść sukces”, na którym można będzie otrzymać informację na temat stypendiów,
wskazówki jak ubiegać się o badania statutowe, informacje o wymianach zagranicznych.
W głosowaniu za wdrożeniem w życie tego pomysłu głosowało 6 osób i 6 opowiedziało
się za. Zaproponowano trzy terminy spotkania – 2, 9 lub 11 czerwca. Mgr Zuzanna Maj
zajmie się rezerwacją lokalu.
Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu dyskutowali i głosowali nad propozycjami
zmian we wnioskach stypendialnych.
o udział w charakterze słuchacza w konferencji – zostaje;
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Prezentacja posteru, plakat reklamujący nie jest posterem -trzeba uściślić,
zdefiniować pojęcie „poster”;
o Zagraniczne wyjazdy – zmniejszenie punktów
o Warsztaty, pikniki i in. „popularnonaukowe” – organizowane przez ośrodek
akademicki
o Redakcja książki naukowej – naczelny – 6 pkt; zespół redakcyjny – 4 pkt
Po otrzymaniu pisma z Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych
należy odpisać, iż uwagi zostały przekazane delegatce doktorantów do Rady Wydziału,
Beacie Kucharuk, w związku z czym prosimy o wersję z uwzględnionymi uwagami.
Należy dodać, że otrzymaliśmy jedynie wniosek o przyznanie stypendium
doktoranckiego, a brakuje zmian do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Prosimy zatem o
przekazanie projektu nowego wniosku o stypendium projakościowe.
Mgr Łukasz Kucharczyk sprawdzi jak wygląda sytuacja odnośnie do wniosków i zasad
przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Humanistycznych.
Podjęto decyzję o próbie zorganizowania szkolenia z grantów zewnętrznych jeszcze w
tym roku akademickim. W razie problemów w realizacji tego przedsięwzięcia w tak
krótkim czasie, zostanie ono przełożone na pierwszy semestr roku akademickiego 20152016.
Stwierdzono, iż aktywność na portalu społecznościowym Facebook to bardzo dobra
promocja Samorządu Doktorantów, w związku z czym postanowiono aktywnie działać
na tym polu.
Ze względu na zbliżający się Turniej o Puchar Rektora UKSW, postanowiono o naborze
do drużyny doktorantów i wystartowaniu w tymże turnieju.
Przewodnicząca zaproponowała stworzenie infografiki o tematyce stypendiów dla
doktorantów. Pomysł ten zrodził się z powodu mnogości stypendiów i chaosu z tym
związanego. Doktoranci nie wiedzą o co się starać, bo nie wiedzą o istnieniu niektórych
stypendiów, a także o zasadach ich przyznawania. Mgr Łukasz Kucharczyk porozmawia
z kolegą, który ma firmę zajmującą się projektowaniem infografiki, celem podjęcia
współpracy.
Otrzymaliśmy od prawników UKSW Regulamin z naniesionymi poprawkami, w związku z
czym musimy zwołać ponownie Sejmik, w celu przyjęcia Regulaminu ze zmianami.
Termin sejmiku wyznaczono na 14 maja (czwartek) na godz. 18.
o













Posiedzenie Zarządu dnia 24.06.2015




Podsumowanie i ewaluacja wydarzeń zorganizowanych z okazji Święta UKSW: szkolenia
z pierwszej pomocy oraz wyjścia do parku linowego i spotkania integracyjnego.
Sprawozdanie ze Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów - mgr Natalia Cybis
została przewodniczącą Komisji ds. Nauk Humanistycznych KRD.
Opiniowanie noewgo projektu statutu: dyskusja o charakterze katolickim uczelni (całej
uczelni); uczelnia intensywnie działa na pozyskiwanie inwestorów; zmiany w statucie
dają możliwość łatwiejszego organizowania, bo laboratoria; spółki celowe w celu
komercjalizacji badań (współpraca z przedsiębiorcami); uczelnia prężnie działa w zakresie
informatyki – system OSA; doktoranci są w jednym worku ze studentami (jak to
rozłożyć); rada Instytutu – w każdej musi być doktorant (co najmniej 1) – liczba
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studentów i doktorantów w gremiach zależy od tego ilu jest dr hab. I profesorów; Par.
65 – granty dwuletnie – można stworzyć centrum badawcze; Par. 125 pkt 6 – wyniki
rekrutacyjne nie będą publiczne; doktorant może zostać skreślony jeśli nie wypełnia
deklaracji ze ślubowania; nie prowadzi badań naukowych, nie składa sprawozdania.
Zarząd SaD, w drodze głosowania, pozytywnie zaopiniował w zmiany w Statucie SaD
Głosowanie ws. delegatów:
o Komisja rekrutacyjna WPK – mgr Natalia Smolińska
o Komisja stypendialna WPK – mgr Zuzanna Maj
Dyskusja nad Budżet SaD i podjęcie decyzji o negocjacjach z Kwestor UKSW po
dokładnym zsumowaniu.
Do Zarządu SD nieoficjalnie zgłosił się doktorant, który przedstawił problem
rozdzielania pieniędzy na badania statutowe. Należy skierować pismo do osoby która
zgłosiła problem o oficjalną prośbę do Zarządu SD o interwencje w tej sprawie.

Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu dnia 19-20.06.2015:









Mgr Maria Brzuzek przedstawiła sytuację finansową Samorządu Doktorantów.
Nakreśliła jak wygląda budżet na poszczególne inicjatywy. Mgr Maria Brzuzek, ze
względu na fakt, iż wraz z końcem września kończy studia doktoranckie, co wiąże się z
utratą statusu doktoranta, zobowiązała się do złożenia sprawozdania finansowego do
końca września z uwzględnieniem inicjatyw, które do tego czasu odbędą się. Należałoby
także stworzyć osobny punkt w budżecie – wyjazdowe posiedzenie Zarządu.
Podsumowanie inicjatyw ZSD podjętych w roku akademickim 2014-2015 i
przygotowanie danych do sprawozdania
Zarząd stwierdził, że należy zastanowić się czemu frekwencja podczas spotkań
doktorantów jest tak niska. Zaproponowano zrobienie ankiety na facebook’u, w której
zapytalibyśmy doktorantów czego oczekują od ZSD, czego brakowało im w tym roku,
czego by sobie życzyli w przyszłym roku.
Ocena sytuacji współpracy organów Samorządu Doktorantów oraz doktorantów z
władzami wydziałowymi oraz ogólnouczelnianymi, a także administracją uczelnianą
Podsumowanie pracy członków Samorządu Doktorantów na arenie międzyuczelnianej:
o WPD – aktywny członek, włączamy się w działalność; trzeba w tym
uczestniczyć; wynieśliśmy dobre praktyki; nie można tego zostawić.
o DFUP – nie ma dobrej opinii; powinniśmy się pojawiać – kontrolować co się
dzieje, nie ma sensu angażować się w działalność
o PDNHiS – zawiązał się rok temu; pokazuje jak wyglądają studia wyższe na
kierunkach humanistycznych, ostatnio organizował konferencję, której UKSW
było współorganizatorem; mgr Dorota Sys została wybrana przewodniczącą na
najbliższą kadencję.
o KRD – aktywni, zawsze na zjazdach; mgr Natalia Cybis została wybrana
przewodniczącą nowo utworzonej Komisji ds. nauk humanistycznych i
społecznych, mgr Dorota Sys została członkiem ww. komisji.
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Posiedzenie Zarządu dnia 24.06.2015

















Informacja o przyznaniu środków przez Uczelnię na działalność Samorządu
Doktorantów: budżet wynosi 38tys.
Podsumowanie wyjazdowego posiedzenie Zarządu Samorządu Doktorantów - było
bardzo owocne. Podczas tego trzydniowego posiedzenia Zarząd podsumował kończący
się rok akademicki oraz poczynił plany na najbliższe miesiące swojej działalności.
Sprawozdanie z konferencji funduszu pomocy stypendialnej w Toruniu. Na szkoleniu
była obecna mgr Magdalena Kulesza. Uczestnikami szkolenia byli raczej pracownicy
uczelni, a nie doktoranci, czy studenci, jednak szkolenie to bardzo poszerzyło wiedzę
naszej delegatki na temat stypendiów.
Sprawozdanie z debaty MNiSW zdała mgr Dorota Sys. P. minister zaproponowała
interdyscyplinarność studiów doktoranckich – czyli doktoranci nie pod wydziałami tylko
pod uczelnią. Sensowna ocena studiów doktoranckich; widzą że jest problem z
doktorantami. Doktorantów jest za dużo a oni mają za mała pieniędzy, dlatego też
ministerstwo uważa, że studia doktoranckie powinny być bardziej elitarne. Doktoranci
powinni być zatrudniani od razu. Powinno być tak że zostają tylko ci doktoranci którzy
mają stypendium. PostDok – żeby wszyscy mieli takie staże; i że doktorant nie może
studiować; Proponowano także regulacja pensum na uczelni dla kadry; za dużo kadry na
kierunkach humanistycznych i społecznych
Sprawozdanie z WPD: Trwają prace nad przygotowaniem Konferencji Model
funkcjonowania studiów doktoranckich oraz Samorządność Doktorancka w Polsce UKSW na pewno weźmie w tym udział; można włączyć się w organizacje. Powstał
pomysł organizacji Międzyuczelnianych Igrzysk Sportowych Doktorantów oraz Targu
Naukowego. Warszawski Bal Doktoranta odbędzie się 16 stycznia 2016 r. - można
włączyć się w organizacje;
Delegatem na Zjazd DFUP została wybrana Natalia Smolińska, obserwatorem Dorota
Sys
Ustalono, że Walne zebranie doktorantów (analogiczne do sejmiku) – odbędzie się 8.10
(24.09 – ogłoszenie walnego).
Ustalono, że należy rozpowszechnić nową strukturę – doktorantom i władzom; mailing;
infografika; Treść regulaminu przesłać do kierowników studiów doktoranckich – także w
formie papierowej; regulamin w formie książeczki – 100 egz.; wersja papierowa na
wydziały – w wersji papierowej z początkiem września, w wersji .doc – teraz; ulotka na
wrzesień (dla pierwszaków) – informacja o walnym, o strukturze, link do fb i do strony;
news na stronie UKSW o przyjęciu nowego regulaminu i nowych strukturach;
przygotować info na stronę UKSW, ktoś ma zredagować i wysłać, aby opublikowali;
plakat – rozszerzona wersja ulotki – o walnym i o obwieszczeniu komisji wyborczej;
przygotowanie regulaminu do druku;
Pomysł organizacji Dnia Doktoranta( D-Day): szkolenie ze stypendiów –spotkanie na
wydziałach: do południa - spotkanie z kierownikiem – info o stypendiach doktoranckich
i projakościowych oraz o dpm, info o samorządzie i zaproszenie o walnym
Propozycja, by spotkanie D-Day rozpoczęło się wystąpieniem prorektora ds.
studenckich i kształcenia.
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Posiedzenie Zarządu dnia 02.09.2015:


















Na wakacyjnym, wyborczym zjeździe DFUP, które miało miejsce w Gdańsku delegatem
była mgr Natalia Smolińska. Na zjeździe obecna była także mgr Dorota Sys. Zjazd miał
na celu podsumowanie kończącej się kadencji Zarządu oraz wybór nowego Zarządu
DFUP. Przewodniczącą została dotychczasowa przewodnicząca – mgr Agnieszka
Kaźmierczak. Na stanowiska wiceprzewodniczących wybrani zostali: mgr Marta Antosz
oraz mgr Przemysław Fordymacki. Stanowisko Sekretarza objął Bartosz Duraj, który
pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Kontynuacją zjazdu była konferencja
„Samorządność doktorancka w Polsce – teoria, doświadczenie, perspektywy”
Kolejny zjazd DFUP odbędzie się w dniach 25-27 września w Krakowie. Delegatką ZSD
UKSW będzie mgr Natalia Smolińska.
Przewodnicząca poinformowała o kwocie przyznanej na Pomoc Materialną dla
doktorantów.
Na prośbę doktorantki WNHiS ZSD podjął sprawę zasad przyznawania stypendiów
doktoranckich na WNHiS
Postanowiono w Przystanku Młociny zorganizować integracyjnego grilla dla
doktorantów; w tym czasie zostanie puszczony także film o doktorantach cz.2
Zarząd SD postanowił w następujący sposób zająć się promocją nowej struktury SD:
Infografika – wykona mgr Dorota Sys Ulotki – wykona mgr Dorota Sys, wydrukiem
zajmie się ks. mgr Eugeniusz Małachwiejczyk Plakaty – przygotuje mgr Łukasz
Kucharczyk; o D-Dayu – wolne miejsce na datę, godzinę i miejsce – mają być gotowe
do 15.09, Newsletter – przygotuje mgr Maria Brzuzek
Informacje do dziekanów, kierowników – analogowo i elektronicznie (List przewodni,
regulamin i ulotka – w kopertach i ten sam pakiet na maila) – list przewodni i pakiety
przygotuje mgr Dorota Sys, informacje na stronie internetowej – zamieści mgr Natalia
Cybis, należy przygotować także fiszki i slajdy, żeby w trakcie D-Day puszczać je na
monitorach
Zarząd postanowił, iż ze względu na dużą liczbę członków Zarządu sprawozdajemy się
razem, a absolutorium dostajemy osobno.
Przygotowaniem poradnika stypendialnego zajmie się mgr Magdalena Kulesza.
Przewodnicząca poinformowała o następujących propozycjach sportowych dla
doktorantów:
o KRD – warsztaty sportów wodnych 25-27 września w Olejnicy
o Halowa piłka nożna –delegacja UKSW bierze udział, dlatego informację o tym
należy zamieścić na stronie SD i fb, a także zadbać o koszulki i delegacje
o Piłka siatkowa halowa – 24 października
o Siłownie – S4 – należy jak najszybciej uruchomić akcje promocyjną – do 15
września; należy zastanowić się nad tym kto przejmie po mgr Marii Brzuzek
współpracę z siłowniami S4.
Przewodnicząca zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem odnośnie do pierwszego
zjazdu PDNHiS. Przewodnicząca zaproponowała, aby zjazd ten odbył się w Warszawie
na UKSW. Członkowie Zarządu wyrazili na to zgodę.
Pojawiła się propozycja zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Zarządu. Dyskusja
była burzliwa. Nie podjęto ostatecznej decyzji.
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Posiedzenie Zarządu dnia 17.09.2015














Promocja Samorządu Doktorantów i nowej struktury już ruszyła. Na poszczególne
wydziały trafiły ulotki dla doktorantów.
Przygotowane zostały poradniki dla doktorantów dotyczące stypendiów, badań
statutowych oraz grantów, które zostaną umieszczone na stornie internetowej i
rozpowszechnione wśród doktorantów.
Członkowie Zarządu postanowili pozytywnie zaopiniować zmianę programu studiów na
WNHiS na kierunku historia. W związku z powyższym powstała stosowna uchwała.
Przewodnicząca zaproponowała, aby „Przystankowi Młociny” nadać tytuł Lokalu
Przyjaznego Doktorantom. W wyniku głosowania Przystankowi Młociny Zarząd SD
nadał tytuł Lokalu Przyjaznego Doktorantom. Postanowiono zakupić tabliczkę i wręczyć
ją właścicielowi Lokalu.
Przewodnicząca poinformowała, iż trwa nabór do programu PRODOK i zachęciła do
włączenia się osoby chętne.
Reprezentacja UKSW w zbliżających się turniejach tworzy się. Przewodnicząca prosiła o
wzmożoną promocję tychże turniejów.
Zarząd SD postanowił o wznowieniu współpracy z Siłowniami S4. Zgłaszają się pierwsze
chętne osoby, dlatego postanowiono o wznowieniu współpracy od października.
Na stronie SD pojawiła się informacja, iż od najbliższego poniedziałku można odbierać
zaświadczenia o członkostwie w danym gremium w swoich dziekanatach.
Przewodnicząca poinformowała, iż Rektor UKSW zaprosił do zabrania głosu podczas
inauguracji roku akademickiego 2015/2016..
Postanowiono, że proponowane wyjazdowe posiedzenia Zarządu zostanie przełożone.
Temat ma powrócić po wyborze nowego Zarządu.
Ustalono terminy posiedzeń wyborczych do Wydziałowych Rad Doktorantów:
o WT – 22.10 g. 13.00
o WPK – 21.10 g. 12.30
o WNH – do ustalenia
o WNHiS – 23.10 g. 17.00 o WFCh – 21.10 g. 17.00
o WMP SNS – 20.10 g. do ustalenia

14 | S t r o n a

Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW kadencji 2014/2015

SEJMIKI DOKTORANTÓW
Nadzwyczajny Sejmik Doktorantów z dnia 17.03.15:




Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: mgr Maria Brzuzek, mgr Patrycja
Staniszewska-Pobikrowska, mgr Łukasz Traczyk.
W wyniku głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali: mgr Magdalena Patatyn i
mgr Mateusz Kot.
W wyniku głosowania członkami Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW zostali: mgr
Zuzanna Maj i mgr Łukasz Kucharczyk.

Nadzwyczajny Sejmik Doktorantów z dnia 14.04.15:





Na wniosek mgr Jacka Kołoty dokonano korekty błędów językowo – prawniczych
Głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW.
Obecnych osób – 24
o Osób upoważnionych do głosowania - 24
o Za przyjęciem Regulaminu – 23
o Przeciw – 0
o Wstrzymało się – 1
W drodze głosowania wprowadzono zmiany proponowane przez uczestników sejmiku
w zaproponowanym przez Zarząd Kodeksie Etyki Doktoranta
o Głosowanie nad przyjęciem Kodeksu Etyki Doktoranta: 22 obecne osoby;
o 22 osoby z prawem głosu
o Za - 18
o Przeciw - 0
o Wstrzymał się – 4

Nadzwyczajny Sejmik Doktorantów z dnia 15.05.15:


Głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów UKSW
zaproponowanych przez prawników.
o Obecnych osób – 10
o Osób upoważnionych do głosowania - 10
o Za przyjęciem Regulaminu – 10
o Przeciw – 0
o Wstrzymało się – 0
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INICJATYWY MAJĄCE NA CELU INTEGRACJĘ ŚRODOWISKA DOKTORANTÓW:


16 października 2014 – Organizacja spotkania integracyjnego po I Sejmiku Doktorantów
w Przystanku Młociny



18 grudnia 2014 – Organizacja spotkania opłatkowego Doktorantów UKSW w Dobrym
Miejscu



31 stycznia 2015 – współorganizacja IV Warszawskiego Balu Doktorantów – Aula
Kryształowa SGGW



14 kwietnia 2015 – Organizacja spotkania integracyjnego po Nadzwyczajnym Sejmiku
Doktorantów w Przystanku Młociny



26 kwietnia 2015 – aktywny udział Zarządu SaD w Dniu Otwartym UKSW - organizacja
szkolenia z pierwszej pomocy



9 września 2015 – udział w pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki
Kopernik na Stadionie Narodowym



23 maja 2015 – Organizacja spływu kajakowego dla doktorantów we współpracy ze
Studium Wychowania Fizycznego



27 maja 2015 – Organizacja wyjścia integracyjnego dla doktorantów do parku linowego
na Bielanach



9 czerwca 2015 – Organizacja spotkania i coachingu dla doktorantów UKSW: „Dokąd
zmierzasz doktorze, czyli cel to za mało” oraz spotkania integracyjnego



10 września 2015 – Udział w Salonie Maturzystów „Perspektywy”



Marzec - czerwiec 2015 – przygotowanie oferty karnetów dla doktorantów na siłownie
i fitness.
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PRACE NAD ZMIANAMI W REGULAMINACH STYPENDIALNYCH
Z powodu licznych nadużyć, dostrzeżonych przez Komisje Stypendialne i władze
poszczególnych wydziałów Zarząd Samorządu Doktorantów w kadencji 2014/2015 postanowił
podjąć się próby zmian regulaminów stypendialnych.

Zmiany w stypendiach dla najlepszych doktorantów DPM
Po konsultacjach z Komisją Stypendialną Zarząd Samorządu Doktorantów przygotował
projekt szerokich zmian w regulaminie stypendiów dla najlepszych doktorantów UKSW. Ich
celem było poszerzenie listy punktowanych działalności oraz zmiany, które zasugerowały
Komisje Stypendialne.
 Wydział Teologiczny
Zarząd Samorządu Doktorantów reprezentowany przez mgr Dorotę Sys, mgr Michała
Małka i ks. Eugeniusza Małachwiejczyka konsultował zmiany w Stypendiach Doktoranckich oraz
w Stypendiach Doktoranckich z Dotacji Podmiotowej na Dofinansowanie Zadań
Projakościowych na Wydziale Teologicznym UKSW. Konsultacje z Komisją, której
przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło Zatwierdzone na nim zmiany zostały przyjęte
przez Radę Wydziału Teologicznego.
 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Zarząd Samorządu Doktorantów reprezentowany przez mgr Natalię Cybis brał udział w
konsultowaniu zmian w zasadach przyznawani stypendiów oraz wnioskach stypendialnych.
Zorganizowano otwarte spotkanie z doktorantami WFCh w celu przedstawienia uwag i dyskusji
nad proponowanymi zmianami. Projekt przygotowany wspólnie z Kierownikiem Studiów
Doktoranckich i władzami WFCh został zatwierdzony przez Radę Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej.
 Wydział Prawa Kanonicznego
Zarząd Samorządu Doktorantów reprezentowany przez mgr Natalię Smolińską brał udział w
konsultowaniu zmian w zasadach przyznawani stypendiów oraz wnioskach stypendialnych.
Projekt przygotowany wspólnie z Kierownikiem Studiów Doktoranckich WKP został
zatwierdzony przez Radę Wydziału Prawa Kanonicznego.
 Wydział Nauk Humanistycznych
Zarząd Samorządu Doktorantów otrzymał do konsultacji projekt Regulaminu Przyznawania
Stypendiów Doktoranckich oraz Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z Dotacji
Projakościowej wraz z wnioskami dla doktorantów II, III i IV roku. Po pozytywnej opinii Zarządu
Regulaminy i wnioski zostały uchwalone na Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych i
Społecznych
 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych
Zarząd Samorządu Doktorantów we współpracy z delegatem do Rady WMP SNS, mgr
Beatą Kucharuk, podjął konsultacje pakietu regulaminów i wniosków stypendialnych dla
doktorantów WMP SNS. Po wniesionych poprawkach dokumenty zostały uchwalone przez
Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoła Nauk Ścisłych.
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 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Zarząd Samorządu Doktorantów przygotował we wrześniu 2015 projekt poprawek do
regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów
doktoranckich z dotacji projakościowej wraz z wnioskami. Na Radzie Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych nie podjęto głosowania ws. wprowadzenia nowych
dokumentów pomimo przedłożenia dokumentów oraz uwzględnienia punktu w obradach RW.
Trwają prace mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
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POLITYKA INFORMACYJNA ZARZĄDU
Prowadzenie strony internetowej www.doktoranci.uksw.edu.pl
Strona internetowa jest wykorzystywana do przekazywania informacji dla doktorantów,
związanych z działalnością i kompetencjami Zarządu. Wykorzystywana jest też do promocji
działań podejmowanych przez SaD. Po wprowadzeniu nowego Regulaminu SaD strona została
przystosowana do nowej struktury, zawiera aktualną dokumentację związaną z działalnością
organów Samorządu. Stronę prowadzi mgr Natalia Cybis.
Prowadzenie oficjalnej strony Samorządu Doktorantów na Facebooku
Zarząd pozostaje w stałym kontakcie z doktorantami poprzez fanpage na Facebooku,
który wykorzystywany jest do promowania akcji podejmowanych przez Zarząd (mozliwość
dołączenia do wydarzeń organizowanych przez ZsaD i zapraszania znajomych) i przekazywania
treści, które nie znalazły miejsca na stronie internetowej. Fanpage na Facebooku prowadzą mgr
Natalia Cybis, mgr Dorota Sys, mgr Maria Brzuzek, mgr Łukasz Kucharczyk.
Newsletter Samorządu Doktorantów
W tym roku akademickim Zarząd podjął decyzję o wykorzystaniu newslettera
przesyłanego za pośrednictwem Biura Promocji jako podstawowego, obok strony internetowej,
medium komunikacji z doktorantami. Dotychczasowe przesyłanie informacji poprzez
sekretariaty studiów doktoranckich nie zdało egzaminu. W minionym roku zostało przesłanych
siedem newsletterów, przygotowanych przez mgr Marię Brzuzek, informujących o
nadzwyczajnych sejmikach doktorantów, spotkaniu opłatkowym i karnetach na siłownię dla
doktorantów. Ze względu na specyfikę pracy Biura Promocji, które przesyła newsletter,
konieczne jest planowanie i przekazywanie go do Biura z dużym wyprzedzeniem, co nie zawsze
jest możliwe.
Współpraca z Biurem Informacji i Promocji UKSW
Współpraca z Biurem Informacji i Promocji UKSW odbywała się poprzez osobę Pani
Iwony Bandych – Najdowskiej, kierownik BIP. Współpraca opierała się głównie na
pośrednictwie w wysyłaniu newsletterów do doktorantów poprzez biuro (zostało wysłanych
siedem newsletterów w ciągu mijającej kadencji) oraz promowaniu udziału Samorządu
Doktorantów w Święcie UKSW poprzez zorganizowanie kursu pierwszej pomocy dla
doktorantów, studentów oraz pracowników UKSW. Osobą odpowiedzialną w Zarządzie
Samorządu Doktorantów UKSW za współpracę z BIP była Maria Brzuzek.
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DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYUCZELNIANA
Krajowa Reprezentacja Doktorantów


5 - 7 grudnia 2014 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Patrycji StaniszewskiejPobrikowskiej (WT/WPK) w XV Krajowym Zjeździe Doktorantów i XI Zwyczajnym
Zjeździe Delegatów w Łodzi, który dokonał wyboru nowych władz statutowych
Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności
Przewodniczącej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.



23 lutego 2015 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w spotkaniu z
Przewodniczącym KRD w sprawie powołania komisji ds. humanistyki i nauk społecznych
przy KRD, Warszawa



6 - 8 marca 2015 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w II Zjeździe
Zarządu KRD we Wrocławiu.



7 marca 2015 - powołanie mgr Natalii Cybis (WFCh) na przewodniczącą i mgr Doroty
Sys (WT) na członkinię Komisji ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych działającej
przy KRD



24 - 26 kwietnia 2015 - udział mgr Doroty Sys (WT) w III Zjeździe Zarządu KRD w
Opolu.



12 – 14 czerwca 2015 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w IV
Zjeździe Zarządu KRD w Warszawie.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich


9 – 11 stycznia 2015- udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w X
Zjeździe DFUP w Bydgoszczy.



13 – 15 marca 2015 - udział mgr Marii Brzuzek (WT), mgr Natalii Smolińskiej (WPK) i
mgr Doroty Sys (WT) w XI Zjeździe DFUP w Lublinie.



15 – 17 maja 2015- udział mgr Natalii Smolińskiej (WPK) i mgr Zuzanny Maj (WPK) w
XII Zjeździe DFUP w Olsztynie.



23– 25 lipca 2015 - udział mgr Natalii Smolińskiej (WPK) i mgr Doroty Sys (WT) w
Zjeździe Wyborczym DFUP w Gdańsku.

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


17 grudnia 2015 – udział mgr Doroty Sys (WT) w Nadzwyczajnym Wigilijnym
Posiedzeniu WPD w Warszawie



28 kwietnia 2015 – udział mgr Marii Brzuzek(WT) i mgr Doroty Sys (WT) w Posiedzeniu
WPD, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie.
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23 czerwca 2015 - udział mgr Doroty Sys (WT) w Posiedzeniu WPD, Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych


11-12 października 2014 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w II
Zjezdzie PDNHiS w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie.



22 listopada 2014 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w I
Nadzwyczajnym Zjeździe PDNHiS ws. organizacji Konferencji Rola nauk humanistycznych
i społecznych we współczesnej cywilizacji w Poznaniu.



7 lutego 2015 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w II
Nadzwyczajnym Zjeździe PDNHiS ws. organizacji Konferencji Rola nauk humanistycznych
i społecznych we współczesnej cywilizacji w Poznaniu.



7 marca 2015 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w spotkaniu
komitetu organizacyjnego konferencji Rola nauk humanistycznych i społecznych we
współczesnej cywilizacji we Wrocławiu.



20 - 21 marca 2015 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w III
Zjeździe PDNHiS w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.



6-7 czerwca 2015 - współorganizacja i udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty
Sys (WT) w IV Zjeździe PDNHiS w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.



6 czerwca 2015 – wybór mgr Doroty Sys (WT) na przewodniczącą Porozumienia
Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych kadencji 2015/2016.

Inne aktywności


Październik 2014 – wrzesień 2015 – mgr Natalia Cybis (WFCh) kierownikiem zespołu
badawczego w projekcie „Doktoranci Nauk Humanistycznych i Społecznych”
prowadzonym przez PDNHiS i Komisję ds. Humanistyki i Nauk Społecznych KRD



21 – 23 listopada 2014 - udział mgr Natalii Cybis (WFCh), mgr Edyty Dzwonkowskiej
(WT) i mgr Doroty Sys (WT) w konferencji Model Funkcjonowania Studiów
Doktoranckich organizowanej przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów i Krajową
Reprezentację Doktorantów w Falenicy.



31 stycznia 2015 – współorganizacja IV Warszawskiego Balu Doktoranta – przekazanie
materiałów promocyjnych SaD UKSW.



16 kwietnia 2015 – udział mgr Zuzanny Maj i mgr Patrycji Staniszewskiej –
Pobrikowskiej w szkoleniu Zmiany w regulacjach dotyczących awansów naukowych w
Warszawie.
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29 – 30 maja 2015 0 współorganizowanie I Konferencji pt. Rola Nauk Humanistycznych i
Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania na SWPS we
Wrocławiu. Udział mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) w komitecie
organizacyjnym



24 czerwca 2015 0 obecność mgr Natalii Cybis (WFCh) i mgr Doroty Sys (WT) na
debacie o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce organizowanej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie.



24 – 26 lipca 2015 0 aktywny udział mgr Doroty Sys (WT) w Konferencji Naukowej
Samorządność doktorancka w Polsce – teoria, doświadczenie, perspektywy organizowanej
przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich w Gdańsku.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozdanie finansowe Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW za rok akademicki 2014/2015
ZADANIE

WYDANO

1.

Działalność Zarządu Samorządu Doktorantów

1.1

Materiały biurowe i eksploatacyjne

1316,38

Zakup I dostawa tablicy Flipchart do siedziby SaD

304,00

Usługa biurowa - Wykonanie pieczątek dla Zarządu SaD

184,50

Zakup samoprzylepnej tablicy suchościeralnej - Magic Chart

117,92

Zakup artykułów biurowych dla Samorządu Doktorantów

679,21

Usługa biurowa - wykonanie pieczątki dla Komisji Rewizyjnej

30,75

Środki reprezentacyjne

2249,46

Współorganizacja zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w 9
czerwca 2015 r. w Warszawie

449,46

Wynajem sali na spotkanie opłatkowe dla doktorantów UKSW

1800,00

Delegacje

9288,38

1.2

1.3

0|Strona

Sprawozdanie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW kadencji 2014/2015

Uczestnictwo delegatów doktorantów UKSW w zjeździe Porozumienia Doktorantów Nauk
Humanistycznych i Społecznych we Wrocławiu, 14-15.06.2014

882,24

Uczestnictwo delegata doktorantów UKSW w Zjeździe wyborczym Doktoranckiego Forum
Uniwersytetów Polskich w Gdańsku, 25-27.07.2014

698,73

Wyjazd delegatów Zarządu Samorządu Doktorantów na konferencję "Model funkcjonowania
studiów doktoranckich" - Falenty, 14-16.11.2014

1260,00

Uczestnictwo delegata w Nadzwyczajnym Zjeździe Porozumienia Doktorantów Nauk
Humanistycznych i Społecznych, Poznań 22-23.11.2014r.

170,00

Wyjazd delegata i obserwatora na Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Krajowej Rady
Doktorantów, 5-7.12.2014 w Łodzi (w tym koszty opłaty konferencyjnej).

510,30

Uczestnictwo delegata Zarządu Samorządu Doktorantów w zjeździe Doktoranckiego Forum
Uniwersytetów Polskich w Bydgoszczy, 9-11.01.2015 r.

778,23

Wyjazd delegata Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW na zjazd Krajowej Reprezentacji
Doktorantów we Wrocławiu, 6-8.03.2015 r.

232,50

Wyjazd delegata Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW na zjazd Porozumienia Doktorantów
Nauk Humanistycznych i Społecznych, Poznań 6 -7.02.2015 r.

232,81

Uczestnictwo delegata ZSaD W zjeździe Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w
Lublinie, 13-15.03.2015 r.

650,00
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1.4

2

Opłata za uczestnictwo delegata Zarządu Samorządu Doktorantów w szkoleniu: "Zmiany w
regulacjach dotyczących awansów naukowych", Warszawa, 16.04.2015 r.

1033,20

Uczestnictwo delegata ZSaD w zjeździe Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w
Olsztynie, 15-17.05.2015 r.

204,00

Uczestnictwo delegata ZSaD zjeździe Porozumienia Doktorantów Nauki Humanistycznych i
Społecznych wPoznaniu, 20-22.03.2015 r.

255,21

Udział delegata Zarządu Samorządu Doktorantów w szkolenie " Pomoc materialna dla
studentów i doktorantów" w Toruniu, 22-23.06.2015 r.

1279,62

Wyjazd delegata ZSaD na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Doktoranckiego Forum
Uniwersytetów Polskich oraz udział w konferencji "Samorządność doktorancka w Polsce - teoria,
doświadczenie, perspektywy" w Gdańsku, 23-26.07.2015 r.

1101,54

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Samorządu Doktorantów i Komicji Rewizyjnej

2608,84

Opłata za pobyt członków Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW oraz Komisji Rewizyjnej w
ośrodku Centrum Dialogu Międzynarodowego i Ekumenizmu w Kołobrzegu w dniach 1921.06.2015 r.

740,00

Zwrot kosztów przejazdu do ośrodka CDMiE w Kołobrzegu członków ZSaD i KR (samochody ks.
Eugeniusza Małachwiejczyka oraz Magdaleny Kuleszy) w dniach 19-21.06.2015 r.

1868,84

Promocja
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2.1

Materiały promocyjne i reklamowe

4558,45

Usługa zaprojektowania logotypu Samorządu Doktorantów

369,00

Zakup tabliczki informacyjnej na elewację budynku siedziby Samorządu Doktorantów

270,60

Powielanie materiałów promujących spotkanie opłatkowe doktorantów

92,00

Zakup materiałów promocyjnych z logo Samorządu Doktorantów: długopisów, smyczy, kubków,
filiżanek oraz toreb.

2085,34

Koszt zakupu oraz druku materiałów promocyjnych z logo Samorządu Doktorantów: wizytówek,
teczek, papieru firmowego oraz roll-up.

1521,51

Koszt powielenia kartek wielkanocnych z życzeniami od członków Zarządu Samorządu
Doktorantów UKSW, kwiecień 2015 r.

220,00

3

Działalność organizacyjna

3.1

"Święto UKSW - debata i spotkanie integracyjne"

2299,00

Organizacja spotkania integracyjnego w dniu 14.04.2015 r. dla doktorantów UKSW

1000,00

Organizacja spotkania integracyjnego w ramach Święta UKSW - 9.06.2015r.

1299,00

Szkolenia: środki na badania dla doktorantów

660,01

3.2
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Koszt powielania materiałów szkoleniowych dla uczestników

168,01

Opłata za szkolenie w dniu 09.06.2015 r.

492,00

RAZEM

22980,52

Bilans finansowy budżetu Samorządu Doktorantów

ROK

PRZYZNANO

WYDANO

BILANS

2014

20 000,00

14 946,54

5 053,46

2015

38 000,00*

11 886,06

26 113,94

* Środki przyznane na podstawie prowizorium budżetowego z
dniem 1 stycznia 2015: 18 000 PLN. Budżet Samorządu
Doktorantów na rok 2015 przyznany z dniem 2 lipca 2015: 38 000
PLN
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