Uniwersytet Łódzki
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

Koleżanki i koledzy,

Ostatnie miesiące stanowiły trudny czas w historii Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Łódzkiego. Wokół Samorządu narosło zbyt wiele nieprzynoszących chluby
naszemu środowisku wygórowanych ambicji i złych emocji. Nie całe zło można jednak
tłumaczyć czynnikami czysto ludzkimi. W naszej opinii wiele z problemów miało swoje
podłoże w wadliwych rozwiązaniach systemowych, wynikających z niedostosowania
obowiązujących rozwiązań prawnych do bieżącej sytuacji oraz liczebności doktorantów UŁ.
Postawiliśmy sobie za cel wypracowanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby Nam –
doktorantom uzyskać lepszy, sprawniejszy i bardziej demokratyczny Samorząd, a Naszej
Uczelni – bardziej wiarygodnego i stabilnego partnera, zdolnego do systematycznej i owocnej
współpracy. Dlatego też przedstawiamy Wam opracowany przez nas projekt nowego
Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ, proponujący kompleksową reformę organów
Naszego Samorządu. Prosimy Was najmocniej o poparcie naszego projektu podczas Zebrania
Ogólnego w dniu 5 czerwca 2012 roku.

Z poważaniem,
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
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Dlaczego uważamy, że obecny Regulamin działa źle?
Obowiązujący Regulamin Samorządu został uchwalony w czerwcu 2007 roku.
Choć od tamtej pory minęło zaledwie 5 lat, to jednak zmiany jakie zaszły w sytuacji
doktorantów Naszej Uczelni były ogromne. Przede wszystkim bardzo nas przybyło –
liczymy już 1500 osób, a na niektórych wydziałach liczba doktorantów znacząco
przekracza 100. Sytuacja taka doprowadziła do niedostosowania konstrukcji głównych
organów Samorządu do bieżących potrzeb.
Jednym z podstawowych mankamentów obowiązującego Regulaminu jest brak
wyraźnego podziału organów Samorządu – Zebrania Ogólnego, Rady oraz jej
Przewodniczącego na organy uchwałodawcze i wykonawcze. W praktyce prowadzi to
do chaosu kompetencyjnego – Zebranie Ogólne, choć nominalnie będące najwyższą
władzą Samorządu, nigdy nie zgromadziło nawet dziesiątej części naszej społeczności.
Reliktem jest przepis uznający ważność Zebrania nawet jeśli przyjdzie na nie mniej niż
10 osób z grona 1500 uprawnionych. Uchwały Zebrania Ogólnego, zwłaszcza
dotyczące wyboru Rady oraz przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów
i Senatu UŁ były w ostatnich latach kilkukrotnie anulowane przez Uczelnianą Komisję
Wyborczą, zaś w trakcie samych Zebrań dochodziło niejednokrotnie do naruszeń
Regulaminu.
Rada Samorządu Doktorantów, choć stanowi jego centralny organ, posiadający
domniemanie kompetencji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych
organów, liczy tylko od 5 do 7 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne.
Członków Rady można bardzo łatwo wybierać i odwoływać mimo bardzo
odpowiedzialnych kompetencji, które im przypisano. Sprawując funkcje
uchwałodawcze Rada nie jest organem reprezentatywnym – przedstawiciele jednego
wydziału mogą stanowić cały jej skład! Normą jest, że w Radzie reprezentowana jest
mniej niż połowa z dziesięciu wydziałów UŁ prowadzących studia doktoranckie.
Utrudnia to komunikację między Radą a ogółem doktorantów, chociażby opiniowanie
projektów aktów prawnych UŁ, zwłaszcza jeśli uwzględnimy różnorodność naszych
zainteresowań, metod badawczych i potrzeb.
Chociaż Rada wybiera ze swego składu kilkuosobowy zarząd, określone
kompetencje organizacyjno-reprezentacyjne posiada jedynie jej Przewodniczący.
Niestety jednak między tymi organami występują liczne spory kompetencyjne, Rada nie
posiada dostatecznych narzędzi kontroli Przewodniczącego, zaś obowiązek
wykonywania przez Przewodniczącego swych obowiązków we współpracy
z pozostałymi członkami Rady bywał ostatnio nagminnie łamany.
Nagromadzenie tylu potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów w obowiązującym
Regulaminie poważnie ogranicza sprawność działania organów Samorządu w obliczu
stale rosnącej liczby doktorantów oraz dokonujących się licznych zmian prawnych
określających nasz status na Uczelni.
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Co proponujemy?
Przygotowany przez nas projekt ma na celu wyjść naprzeciw wymienionym
wyżej problemom. Największe zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Uczelnianej
Rady. Chcemy, by z przypadkowo wyłonionej grupki osób stała się ona organem
przedstawicielskim. Jeden mandat do Rady przypadałby teraz na każde 100
doktorantów naszej Uczelni, proporcjonalnie do liczby doktorantów danego wydziału.
Doktoranci wybieraliby swoich przedstawicieli na własnych wydziałach, z grona
swoich koleżanek i kolegów. Mandat członka Rady stawałby się znacznie silniejszy,
będący odzwierciedleniem realnych stosunków, zaś on sam – znacznie bliższy swoim
wyborcom, znający ich potrzeby i oczekiwania. Tak wyłoniona Rada byłaby organem
o wiele bardziej demokratycznym, reprezentującym naszą społeczność w całej jej
złożoności i różnorodności. Każdy doktorant, składający wniosek czy postulat do
Rady, miałby pewność, że zostanie on oceniony przez osobę znającą dobrze jego
dziedzinę nauki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, członek Rady
reprezentujący w niej dany wydział mógłby zostać odwołany z pełnionych funkcji.
Ufamy jednak, że dzięki powyższym rozwiązaniom sytuacja taka nigdy nie będzie
musiała się wydarzyć.
Rada, wyłoniona według nowych zasad liczyłaby 17 osób, a nie jak dotąd 7.
Liczebność ta odpowiada zwyczajowo przyjętej w innych polskich uniwersytetach.
W oparciu o stosowane powszechnie rozwiązania Rada stałaby się odtąd organem
uchwałodawczym Samorządu, zbierającym się co miesiąc na regularne spotkania.
Przewodniczącego Rady byłby odtąd jedynie jej organem wykonawczym,
organizujący prace Rady. Co najmniej raz w semestrze musiałby przedstawiać Radzie
raport ze swojej działalności, będący podstawą do oceny jego pracy.
Większość z powyżej zaproponowanych rozwiązań chcemy zastosować także
w działalności wydziałowych rad samorządu doktorantów. Te bardzo ważne organy,
mające wpływ na sposób przyznawania Waszych stypendiów, oceniające prace
komisji rekrutacyjnych i reprezentujące Was przed właściwymi kierownikami studiów
doktoranckich, nie były dotąd opisane w Regulaminie. Chcemy naprawić ten błąd,
a nawet doprowadzić do sytuacji, by na wniosek Rady Uczelnianej rady takie musiały
powstać nawet na tych wydziałach, na których aktualnie ich nie ma.
Na koniec kilka słów o Zebraniu Ogólnym. Nie rezygnujemy całkowicie z tej
instytucji. Teraz Zebrania Ogólne odbywałyby się jednak w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, tj. w celu wyboru naszych przedstawicieli do Kolegium
Elektorów i Senatu UŁ oraz – jako konsultacje społeczne – przed podjęciem przez
Radę decyzji o zmianie Regulaminu lub ogłoszeniu strajku.
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L. p.

Wydział

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prawa i Administracji
Biologii i Ochrony Środowiska
Ekonomiczno-Socjologiczny
Filologiczny
Filozoficzno-Historyczny
Chemii
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyki i Informatyki
Nauk Geograficznych
Zarządzania
Senat UŁ

Liczba doktorantów Proponowana liczba
31.12.2011
mandatów w Radzie
234
3
132
2
190
2
190
2
171
2
45
1
39
1
40
1
50
1
70
1
1
1

RAZEM

17

Tabela 1. Liczba doktorantów na poszczególnych studiach na 31.12.2011 i proponowany podział mandatów.

Dlaczego zamierzamy skrócić kadencję obecnych organów do
końca października?

Regulamin Samorządu, po zatwierdzeniu w nim zmian, musi zostać poddany
ocenie przez Senat UŁ. Jeśli okazałaby się ona pozytywną, na mocy nowego
Regulaminu Rada powoła Komisję Wyborczą, która będzie czuwać nad procesem
wyboru nowych organów Samorządu. W październiku na każdym z Waszych
wydziałów odbędą się zebrania, podczas których wybierzecie swoich przedstawicieli
do Rady nowej kadencji oraz Sądu Koleżeńskiego. Wybory te, przeprowadzone przez
Wasze Rady Wydziałowe, będą badane przez komisję wyborczą pod kątem ich
prawidłowości.
Jeśli na którymś z wydziałów Samorząd jeszcze nie działa, komisja wyborcza
zwróci się do danego kierownika studiów doktoranckich o jego powołanie przy okazji
wyborów do Rady.
W tym czasie urzędująca Rada ograniczy swoją działalność do rozpatrywania
Waszych wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje czy badania naukowe
oraz zajmie się kończeniem różnych spraw związanych z jej działalnością, tak, by
następcy zaczynali swoją pracę w Samorządzie z czystym kontem.
W listopadzie – mamy nadzieję, rozpocznie się nowy etap w funkcjonowaniu
Samorządu Doktorantów UŁ.
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (Wydział Prawa i Administracji UŁ)
e-mail: doktoranci@uni.lodz.pl
www.doktoranci.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Co zamierzamy osiągnąć?

Lepszy samorząd
Lepiej znający potrzeby doktorantów i wychodzący im naprzeciw oraz
będący realnym partnerem dla władz Uczelni.
Samorząd bardziej demokratyczny
Wybierany

w

bardziej

demokratyczny

sposób

i

stanowiący

odzwierciedlenie rzeczywistej liczebności środowiska doktorantów UŁ.
Samorząd lepiej zorganizowany
Oparty o prostszą strukturę wewnętrzną, a zarazem sprawniejszy
i wolny od sporów kompetencyjnych.
Samorząd obdarzony większym zaufaniem
Kojarzący się doktorantom z instytucją, która dba o ich interesy
i okazuje im pomoc, a nie stanowi miejsce nieustannych kłótni
i konfliktów.

Liczymy na Waszą pomoc!
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