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Ogłoszenie o naborze członków Doktoranckiej Poradni Prawnej w ramach 

programu „Samorządowy helpdesk: e-KRD” 

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu pod nazwą 

„Samorządowy helpdesk: e-KRD” zwanym dalej „e-KRD”, realizowanego przy wsparciu 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie 

i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”.  

Głównym celem zadania publicznego jest podniesienie wiedzy członków lokalnych 

samorządów doktoranckich w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększenie 

dostępności do 10 doktoranckich ekspertów świadczących nieodpłatną pomoc prawną 

i obywatelską w zakresie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Realizacji tego celu ma służyć powołanie członków zespołu Doktoranckiej Poradni 

Prawnej, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie wsparcia doktorantom i samorządom 

doktoranckim w procesie monitorowania procesu stanowienia i przestrzegania prawa 

w zakresie kształcenia doktorantów.  

Oferujemy: 

− nieodpłatny udział w 2-dniowym szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji 

członka zespołu Doktoranckiej Poradni Prawnej; 

− zakwaterowanie i wyżywienie podczas 2-dniowego szkolenia w Warszawie; 

− wynagrodzenie za pracę w zespole Doktoranckiej Poradni Prawnej. 

Szczegóły warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie zawarto w Regulaminie 

funkcjonowania Doktoranckiej Poradni Prawnej w ramach programu 

„Samorządowy helpdesk: e-KRD”. 
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Termin i miejsce szkolenia: 8-9 czerwca 2019 r., Warszawa 

Maksymalna liczba miejsc: 10 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 czerwca 2019 r., godz. 18:00 

Sposób nadsyłania zgłoszeń: elektronicznie na adres helpdesk@krd.edu.pl 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

− wykształcenia wyższego kierunkowego prawniczego o specjalności prawo 

administracyjne, cywilne lub konstytucyjne; 

− ukończonego co najmniej I roku studiów doktoranckich; 

− co najmniej rocznego doświadczenia w praktyce stosowania lub stanowienia 

prawa; 

− dyspozycyjności w terminie szkolenia; 

− dyspozycyjności od czerwca do listopada (praca zdalna); 

− doświadczenia w działalności naukowej i samorządowej – kryterium punktowe; 

− doświadczenia we współpracy z KRD – kryterium punktowe. 

Wymagane dokumenty: 

− skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do projektu oraz jego 

edytowalna wersja, stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu funkcjonowania 

Doktoranckiej Poradni Prawnej w ramach programu „Samorządowy helpdesk:  

e-KRD”; 

− skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych, stanowiącej 

załącznik 2 do Regulaminu funkcjonowania Doktoranckiej Poradni Prawnej 

w ramach programu „Samorządowy helpdesk: e-KRD”. 
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Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Zgłoszenie kandydata do zespołu 

DPP”. 

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 na podstawie listy rankingowej 

kandydatów, tj. osób zakwalifikowanych i rezerwowej. Listy zostaną stworzone na 

podstawie wymagań obligatoryjnych i punktowych zawartych w ogłoszeniu o naborze. 

Wyniki naboru zostaną udostępnione kandydatom drogą elektroniczną. 

Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika następuje po wypełnieniu wszystkich 

zobowiązań wynikających z §6 Regulaminu funkcjonowania Doktoranckiej Poradni 

Prawnej w ramach programu „Samorządowy helpdesk: e-KRD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze 
środków MNiSW w ramach programu 

„Organizowanie i animowanie działań na 
rzecz środowiska akademickiego”  

 


