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Opis sposobu uczestnictwa w XVII Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

 

 

 

  Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci, 

  w niniejszym piśmie chciałbym dokonać opisu sposobu uczestnictwa w XVII Zjeździe 

Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, realizowanym za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość. Z uwagi na dalszy rozwój pandemii COVID-19, Zjazd zostanie przeprowadzony 

za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

  Rejestracja delegatów odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego powołanie 

osoby posiadającej status doktoranta na delegata danego samorządu doktorantów. Dokument musi 

zostać podpisany przez osobę pełniącą funkcję przewodniczącego samorządu podmiotu kształcącego 

i przekazany do Krajowej Reprezentacji w formie skanu, na adres e-mail: sekretariat@krd.edu.pl, 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Zjazdu (zgodnie z §6 ust. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów). W celu wzięcia udziału w Zjeździe, delegat musi wyrazić zgodę 

na uczestnictwo w Zjeździe realizowanym za pomocą środków porozumiewania się na odległość,  

co wiąże się w szczególności ze zgodą na przetwarzanie i utrwalanie wizerunku Wyrażając tą zgodę 

delegat stwierdza, że dysponuje urządzeniem umożliwiającym obsługę oprogramowania typu Zoom 

oraz łącze internetowe, pozwalające na przesyłanie obrazu i dźwięku. Podczas Zjazdu, delegaci 

zostaną zarejestrowani za pomocą środków porozumiewania się na odległość, co będzie wiązało się 

także z potwierdzeniem tożsamości delegata.  Obserwatorzy mogą rejestrować się najpóźniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem Zjazdu.  

  Wszystkie głosowania Zjazdu zostaną zrealizowane na podstawie usługi świadczonej przez 

zewnętrznego usługodawcę. Przewodniczący Zjazdu będzie odpowiedzialny za przekazywanie treści 

precyzującej przedmiot głosowania do usługodawcy, który będzie zarządzał przeprowadzeniem 

głosowania oraz wyświetlał jego wyniki. Sekretarz Zjazdu będzie odpowiedzialny za sporządzenie 

protokołu ze Zjazdu oraz za sporządzenie uchwał, na podstawie nagrania. Zjazd nie będzie 

udostępniany za pomocą streamingu w social mediach KRD. Kandydaci na Przewodniczącego KRD 
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mogą wygłosić prezentację kandydatury na podstawie prezentacji multimedialnej pod warunkiem 

przesłania jej  najpóźniej na 10 dni przed otwarciem Zjazdu oraz (za pomocą pliku o pojemności 

poniżej 20 MB) na adres e-mail: sekretariat@krd.edu.pl. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Aleksy Borówka 

Przewodniczący KRD 
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