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Szanowni Doktoranci,  

w imieniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów mamy ogromną przyjemność 

zaprosić Państwa do podjęcia współpracy z Zespołem Prawnym Rzecznika Praw 
Doktoranta działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.  

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 – co ważne – podnoszenie świadomości prawnej z obszaru nauki  

i szkolnictwa wyższego wśród uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich. 

Członkowie Zespołu, wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie, udzielają pomocy 

prawnej poprzez przygotowywanie opinii prawnych oraz odpowiedzi w indywidualnych 

sprawach zgłaszanych przez doktorantów. Aktywność ta z jednej strony służy integracji  

i wsparciu środowiska doktoranckiego, z drugiej zaś niewątpliwie przyczynia się do 

indywidualnego rozwoju współpracujących z nami prawników, stwarzając im możliwość 

zdobycia cennego doświadczenia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Jak pokazała 

dotychczasowa praktyka, działalność Zespołu jest także wysoko ceniona w środowisku 

akademickim. Profesjonalne wsparcie ze strony prawników współpracujących z Zespołem 

Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta niejednokrotnie przyczyniło się do rozwiązania 

poważnych problemów, z którymi na co dzień borykają się doktoranci, a także stanowiło 

asumpt do rozważań nad postulatami zmian w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki.  

Mając na względzie rolę Zespołu Prawnego, a także potrzeby zgłaszane przez 

środowisko doktorantów, podjęliśmy działania na rzecz rozwoju Zespołu Prawnego Rzecznika 

Praw Doktoranta. W związku z powyższym chcielibyśmy skierować do Państwa – doktorantów 

z zakresu nauk prawnych – serdeczne zaproszenie do aplikowania do Zespołu oraz 

aktywnego włączenia się w działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Nie mamy 

wątpliwości, iż Państwa kompetencje i niekwestionowane doświadczenie będą stanowiły 
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istotne wsparcie dla jednego z priorytetowych celów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 

jakim jest wsparcie prawne doktorantów. Wyrażamy nadzieję, iż nasze zaproszenie spotka się 

z Państwa zainteresowaniem i wspólnie uda nam się kontynuować i rozwijać skuteczny system 

pomocy prawnej adresowanej do uczestników studiów doktoranckich i szkół doktorskich. 

Szczegóły dotyczące zaproszenia znajdą Państwo w załączniku do niniejszego listu.  

Z wyrazami szacunku, 

Przewodniczący KRD Rzecznik Praw Doktoranta 
KRD 

 

 

mgr Aleksy Borówka mgr Paweł Sobotko 
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Załącznik do zaproszenia 
Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Rzecznika Praw Doktoranta 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza do aplikowania do Zespołu 

Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. 

Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy 

przesyłać na adres: rzecznik@krd.edu.pl  

Uprzejmie prosimy o tytułowanie wiadomości mailowej w następujący sposób: „Zespół Prawny 

Rzecznika Praw Doktoranta – aplikacja” 

Wymogi formalne dla aplikujących: 
• posiadanie statusu doktoranta oraz tytułu zawodowego magistra prawa, prawa 

kanonicznego lub administracji. 

Dodatkowo oczekujemy od Państwa: 

• dyspozycyjności czasowej, 

• znajomości aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego, 

• znajomości zasad techniki prawodawczej. 

Zakres obowiązków: 
• ścisła współpraca z Rzecznikiem Praw Doktoranta oraz Zarządem KRD, 

• przygotowywanie opinii prawnych i odpowiedzi na zapytania przesyłane przez 

doktorantów, 

• wsparcie prawne samorządów doktorantów uczelni i jednostek naukowych. 

Oferujemy Państwu: 
• współpracę w dynamicznym zespole; 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia w obszarze nauki  

i szkolnictwa wyższego; 

• szkolenia z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym oraz umiejętności miękkich; 

• uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez KRD; 

• integrację ze środowiskiem doktoranckim. 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta 

prosimy kierować na adres: rzecznik@krd.edu.pl . 


