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Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz do 

Komisji Prawnej KRD  

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw 

Doktoranta oraz do Komisji Prawnej KRD!  

Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych* należy przesłać na 

adres rekrutacja@krd.edu.pl do dnia 20 marca 2019 roku (godzina 20:00).  

W zależności od wybranego gremium, prosimy o jasną deklarację poprzez następujące tytułowanie 

wiadomości: „Rekrutacja do Komisji Prawnej KRD” lub „Rekrutacja do Zespołu Prawnego RPD”.  

Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta to jedno z kluczowych gremiów przewidzianych przez 

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jego zadaniem jest realizacja zasadniczych celów 

statutowych KRD, jakimi są m.in. ochrona praw i interesów doktorantów, a także podnoszenie 

świadomości prawnej z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego wśród uczestników studiów 

doktoranckich.  

Komisja Prawna KRD jest wsparciem prawnym Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Do 

zadań Komisji należy m.in. sporządzanie analiz aktów prawnych z zakresu nauki i szkolnictwa 

wyższego oraz opinii prawnych na zlecenie Zarządu KRD. Członkowie Komisji Prawnej mają także 

okazję zdobyć cenne doświadczenie z zakresu legislacji administracyjnej.   

Aktywność w ramach Zespołu Prawnego RPD oraz Komisji Prawnej KRD służy integracji i wsparciu 

środowiska doktoranckiego oraz przyczynia się do indywidualnego rozwoju współpracujących z nami 
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prawników, stwarzając możliwość zdobycia cennego doświadczenia, w tym w obszarze nauki i 

szkolnictwa wyższego. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 statusu doktoranta, 

 dyspozycyjności  czasowej (praca zdalna), 

 znajomości aktów prawnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, 

 znajomości zasad techniki prawodawczej, 

 umiejętności sporządzania pism urzędowych oraz opinii prawnych, 

 umiejętności posługiwania się programem MS Word, 

 umiejętności pracy pod presją czasu. 

Działalność w Zespole Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta daje możliwość: 

 pomocy doktorantom będącym w trudnej sytuacji, 

 zdobycia doświadczenia zawodowego, 

 pracy w młodym zespole w przyjaznej atmosferze, 

 indywidualnego dopasowania czasu pracy do innych obowiązków. 

Działalność w Komisji Prawnej KRD daje możliwość: 

 zdobycia doświadczenia w zakresie oceny projektów aktów prawnych i sporządzania ekspertyz 

prawnych, 

 uczestnictwa w szkoleniach i wyjazdach branżowych, 

 intensywnej pracy w ambitnym zespole, 

 wpływu na treść stanowionego prawa w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. 

Działalność ma charakter społeczny**, członkowie i członkinie Komisji oraz Zespołu otrzymają 

odpowiedni certyfikat współpracy z KRD. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Krajową Reprezentację Doktorantów z 

siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji do 

Komisji Prawnej KRD lub Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.”.` 

** Nie dotyczy udziału w grantach realizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów.  


