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OGŁOSZENIE 

o naborze do Akademii Liderów i Ekspertów KRD – ALE!KRD 

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu pod nazwą „Akademia Liderów 

i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwaną dalej „ALE!KRD”, realizowanego przy 

wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie 

i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku”.  

 

Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma na celu przygotowanie 

środowiska doktorantów do zmian systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z planowanym 

wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 lub Konstytucji dla 

nauki.  

 

Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie grupy doktoranckich ekspertów, którzy po odbyciu 

szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.  

 

Co oferujemy: 

 nieodpłatny udział w unikalnym programie 40 h szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy na 
temat zmian w systemie szkolnictwa wynikających z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
i Nauce oraz rozwój kompetencji miękkich w szczególności w zakresie wystąpień publicznych 
i prezentacji,  

 zakwaterowanie i wyżywienie podczas ALE!KRD; 
 możliwość uzyskania dwóch certyfikatów po odbyciu szkoleń i spełnieniu warunków 

wymaganych do ich otrzymania; 
 nawiązanie kontaktów z innymi aktywnymi doktorantami z wielu polskich ośrodków 

akademickich uczestniczących w ALE!KRD. 

 

Szczegóły, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa zawarto w REGULAMINIE „ALE!KRD” AKADEMII 

LIDEROW I EKSPERTÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW. 

 

http://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/REGULAMIN-ALEKRD_final_17.07.08_v2.pdf
http://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/REGULAMIN-ALEKRD_final_17.07.08_v2.pdf
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Termin i miejsce szkolenia: 3 - 9 września 2018 roku, Olsztyn. 

Maksymalna liczba miejsc: 25  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.08.2018 r.  

 

Od kandydatów oczekujemy ukończonego co najmniej I roku studiów doktoranckich, doświadczenia 

w działalności naukowej i samorządowej, dyspozycyjności czasowej, wysokiego stopnia 

zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania.  

 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wysłanie na adres anna.kuklinska@krd.edu.pl następujących 

dokumentów:   

 CV ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w działalności w 
organach samorządu doktoranckiego i porozumieniach doktoranckich,  

 listu motywacyjnego, 
 skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik 1 do 

REGULAMINU „ALE!KRD” AKADEMII LIDEROW I EKSPERTÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI 
DOKTORANTÓW. 

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Akademia Liderów i Ekspertów ALE!KRD”. 

 

Zarząd może przewidzieć dodatkowe formy sprawdzenia przygotowania części lub wszystkich 

zgłoszonych kandydatów, w szczególności w postaci przeprowadzenia dodatkowej rozmowy 

rekrutacyjnej. 

Wyboru uczestników programu dokona Zarząd KRD w oparciu o warunki zawarte w niniejszym 

ogłoszeniu oraz REGULAMIN „ALE!KRD” AKADEMII LIDEROW I EKSPERTÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI 

DOKTORANTÓW. Po dokonaniu oceny kandydatur Zarząd skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.  

 

Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań 

wynikających z §4 REGULAMINU „ALE!KRD” AKADEMII LIDEROW I EKSPERTÓW KRAJOWEJ 

REPREZENTACJI DOKTORANTÓW. 

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w naszym unikalnym projekcie!!! 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków MNiSW 

w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie 

działań na rzecz środowiska akademickiego” 

mailto:anna.kuklinska@krd.edu.pl

