
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Rada Samorządu Doktorantów 
Przyznana kwota dotacji: 5 000 zł 

Organizatorzy planują zagospodarowanie przestrzenne sali Rady Samorządu Doktorantów i         
stworzenie tzw. strefy relaksu oraz wymiany myśli akademickiej. Umożliwi to organizowanie spotkań            
doktorantów, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu kompetencji miękkich          
oraz zwiększenie komfortu psychicznego doktorantów. Zakładany jest zakup gier planszowych          
wieloosobowych i grupowych, będące pomocne podczas szkoleń rozwijających komunikatywność,         
otwartość oraz umiejętność pracy w zespole. 
 

2. Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego 
Przyznana kwota dotacji: 3 306 zł 

Projekt ma charakter naukowo-szkoleniowy. Zakładane jest przeprowadzenie jednodniowej        
konferencji, podczas której doktoranci zapoznają się teoretycznymi problemami mogącymi wystąpić          
podczas pracy nad tekstem naukowym, a następnie odbędą trening kreatywnego pisania tekstów            
naukowych. Poziom prowadzonego szkolenia będzie dostosowany do zrekrutowanej grupy oraz          
zostanie uwzględniony podczas warsztatów. 
 

3. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Samorząd Doktorantów         
Instytutu Farmakologii PAN 

Przyznana kwota dotacji: 1 280 zł 
Projekt zakłada udział doktorantów w koncercie symfonicznym w Filharmonii im. Karola           

Szymanowskiego w Krakowie. Zaplanowana aktywizacja kulturalna doktorantów połączona będzie ze          
spotkaniem mającym na celu integrację i wymianę opinii uczestników wydarzenia. Wnioskodawca           
podkreśla, że planowany event będzie źródłem niezapomnianych doznań muzycznych, które będą           
miłym przerywnikiem od wykładów i pracy badawczej. 
 

4. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS; Samorząd Doktorantów     
Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 

Przyznana kwota dotacji: 5 000 zł 
Projekt ma na celu rozwój kompetencji miękkich doktorantów. Organizator zakłada, że           

planowane spotkanie warsztatowo-integracyjne wykształci i/lub wzmocni umiejętności współpracy        
(poprzez przybliżenie wartości, jaką współpraca wnosi do codziennych relacji zawodowych),          
gotowości na niespodziewane sytuacje i otwartości na nowe pomysły i postawy koncyliacyjnej.            
Dodatkowo, uczestnicy poznają praktyczne wykorzystanie technik improwizacyjnych jako narzędzie         
terapeutyczne i ogólnorozwojowe. 
 

5. Poznańskie Porozumienie Doktorantów 
Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł 

Projekt zakłada zakup biletów na spektakle teatralne, spotkania kulturalne i przeglądy           
piosenek poznańskich. Organizatorzy podkreślają, że poszerzenie horyzontów naukowych jest dalece          
istotne, a pozostawanie w kontakcie z aktualnie poruszanymi treściami w placówkach kulturalnych            
może pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczności doktoranckiej.  
 

6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Samorząd Doktorantów Uniwersytetu       
Medycznego w Białymstoku 

Przyznana kwota dotacji: 2 700 zł 
Projekt ma na celu wysokiej jakości aktywizację kulturalną doktorantów. Wnioskodawca          

zaplanował wycieczkę na spektakl teatralny w Wierszalinie - docenianego w Polsce i za granicą teatru               
antropologicznego, którego spektakle nawiązują do mitów, wierzeń, tradycji i folkloru, przetwarzając je            
w nowatorski sposób.  

 



7. Politechnika Białostocka, Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału       
Mechanicznego 

Przyznana kwota dotacji: 4 960 zł 
Celem projektu jest zachęcenie doktorantów do uprawiania sportu poprzez założenie sekcji           

squashowej. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów squasha oraz będą          
wiązały się z przeprowadzeniem mini-turnieju wieńczącego projekt. Uczestnicy będą mieli          
zapewniony dostęp do sprzętu sportowego. Wartością dodatnią projektu jest planowany wzrost           
zaangażowania doktorantów we wspólne inicjatywy poprawy jakości życia. 
 

8. Warszawskie Porozumienie Doktorantów 
Przyznana kwota dotacji: 4 754 zł 

Projekt ma na celu dofinansowanie organizacji Warszawskiego Balu Doktorantów -          
wydarzenia kulturalnego, pozwalającego na wymianę doświadczeń oraz umożliwiającego        
interdyscyplinarną pracę nad badaniami realizowanymi przez warszawskie środowisko doktoranckie.         
Organizatorzy podkreślają, że Warszawski Bal Doktoranta, jest cyklicznym wydarzeniem,         
organizowanym co roku, od 8 lat, jednak to właśnie tegoroczna edycja ma być najbardziej              
spektakularną i wyjątkową.  
 


