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Sylwetka i doświadczenie 



Wykształcenie

■ KUL, Prawo (stacjonarne doktoranckie)

■ KUL, Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie), magister

■ KUL, Politologia (studia I stopnia), licencjat



Zainteresowania naukowo-badawcze

■ teoria i filozofia prawa (w szczególności państwo prawa i dobro wspólne)

■ doktryny polityczno-prawne

■ prawo ustrojowe

■ polityka publiczna

■ prawo szkolnictwa wyższego i nauki



Doświadczenie w sektorze akademickim

Obecnie:

■ p. o. Dyrektor Kancelarii i Gabinetu Rektora KUL

■ Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2020

■ Przewodniczący Rady Doktorantów KUL w kadencji 2019-2021

■ Członek Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do spraw rozwoju szkolnictwa 
wyższego i nauki

W przeszłości:

■ Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2017-2018

■ Członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2017-2018

■ Członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rady 
Narodowego Kongresu Nauki w latach 2017-2018

■ Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL w latach 2013-2018





Doświadczenie poza sektorem akademickim

Obecnie:

■ Doradca Wojewody Lubelskiego

W przeszłości:

■ Doradca Ministra Finansów (2019)

■ Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (2013-2014)

■ Przewodniczący Regionu Lublin Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club 
(2012-2016)



Dlaczego kandyduję?



Podjąłem decyzję o kandydowaniu na Przewodniczącego Krajowej

Reprezentacji Doktorantów, gdyż:

1) posiadam wiedzę i doświadczenie, aby kierować Organizacją i godnie

reprezentować doktorantów;

2) KRD potrzebuje nowej wizji rozwoju,

3) samorządność doktorancka w Polsce potrzebuje realnego wsparcia.

Chcę skutecznie zadbać o przyszłość doktorantów i Krajowej

Reprezentacji Doktorantów.



Wizja i program



Rewitalizacja marki i budowa pozytywnego wizerunku

Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przestrzeni publicznej

(w tym stworzenie Biura Prasowego i stała obecność w mediach)

Profesjonalizacja działań oraz dbałość o wysokie standardy

i transparentność w Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Nowelizacja Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w wyniku szerokich konsultacji środowiskowych



Aktywny udział w pracach nad zmianami prawodawstwa

w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki (przedstawienie 

postulatów środowiska doktoranckiego do nowelizacji 

Ustawy 2.0 oraz zmian w rozporządzeniach ministerialnych)

Stała współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki

oraz podmiotami sektora szkolnictwa wyższego i nauki

– KRD jako organizacja przedstawicielska i ekspercka

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

w tym pozyskiwanie partnerów biznesowych

Aktywna współpraca na szczeblu międzynarodowym



Działania na rzecz równouprawnienia oraz przeciwdziałanie 

problemom mobbingu i dyskryminacji doktorantów 

Budowanie świadomości i wspieranie doktorantów w zakresie 

kształcenia, badań naukowych, mobilności akademickiej oraz 

spraw socjalno-bytowych

Monitoring szkół doktorskich

Angażowanie doktorantów w projekty Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów



Wsparcie prawne i organizacyjne dla samorządów doktorantów, 

integracja samorządów doktorantów w ośrodkach akademickich

Wsparcie organizacyjne i finansowe

dla porozumień branżowych i lokalnych 

Promocja samorządności doktoranckiej

Angażowanie porozumień branżowych i lokalnych

w bieżącą działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów 



#SamorządnośćZKtórejChcemyByćDumni



Proszę o zaufanie
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