
Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,
 

       zgodnie z zapowiedziami, wracamy do Was z kolejną odsłoną

Przeglądówki Krajowej Reprezentacji Doktorantów! Mamy nadzieję, że dzięki

tej inicjatywie będziecie na bieżąco z wszystkimi podejmowanymi przez nas

aktywnościami, a tym samym będziecie mogli włączać się w naszą wspólną

działalność! Życzymy udanej lektury!

W  T Y M  M I E S I Ą C U
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PIERWSZE OTWARTE POSIEDZENIE
ZARZĄDU KRD W KADENCJI 2021

WYNIKI KONKURSÓW NA STANOWISKA
W RAMACH DZIAŁAŃ KRD

SPOTKANIE RADY KONSULTACYJNEJ

SPOTKANIA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO
– GOSPODARCZYM

DZIAŁANIA PRAWNE NA RZECZ 
ŚRODOWISKA DOKTORANTÓW

AKTYWNOŚĆ W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

ZOSTAŃCIE Z NAMI!
 

Wyniki Konkursów na stanowiska w ramach działań KRD
 

Rzecznik Praw Doktoranta – mgr Wojciech Kiełbasiński;
Pełnomocnik KRD ds. współpracy międzynarodowej - mgr Aleksandra Ćwik;
Pełnomocnik KRD ds. popularyzacji nauki – mgr inż. Cezary Odrzygóźdź.
Pełnomocnik KRD ds. Polskiej Akademii Nauk - mgr Joanna Plewko;
Pełnomocnik KRD ds. IT – mgr inż. Łukasz Furgała.

Rozpoczynamy od bardzo dobrej wiadomości! Z radością prezentujemy Wam wyniki Konkursów
na Rzecznika Praw Doktoranta oraz Pełnomocników Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
Po przenalizowaniu zgłoszeń oraz przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych dokonaliśmy
następujących wyborów:

https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/o-rzeczniku-praw-doktoranta/
https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/pelnomocnicy-zarzadu/?fbclid=IwAR0twnN5UTpMSD6D8cVekY-HzHmarX_FElOpZHJW1iVTdKoNE1avxrp5uXU
https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/pelnomocnicy-zarzadu/?fbclid=IwAR0twnN5UTpMSD6D8cVekY-HzHmarX_FElOpZHJW1iVTdKoNE1avxrp5uXU
https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/pelnomocnicy-zarzadu/?fbclid=IwAR0twnN5UTpMSD6D8cVekY-HzHmarX_FElOpZHJW1iVTdKoNE1avxrp5uXU
https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/pelnomocnicy-zarzadu/?fbclid=IwAR0twnN5UTpMSD6D8cVekY-HzHmarX_FElOpZHJW1iVTdKoNE1avxrp5uXU


Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu
KRD, który utworzą mgr Katarzyna
Fedejko oraz mgr Sebastian Bańkowski.

Komisji Prawnej - mgr Monika Raczyńska,
mgr Weronika Sołkiewicz, mgr Małgorzata
Tyszko - Gasik, mgr Cezary Łukasz
Golędzinowski, mgr Michał Lewandowski;
Komisji ds. Public Relations - mgr inż.
Dominika Malarczyk, mgr inż. Edyta
Mazur, lek. wet. Gustaw Szafraniec.

Informujemy także, iż w toku postępowania
konkursowego zdecydowaliśmy o powołaniu:

W ubiegłym miesiącu zapraszaliśmy Was do
dołączenia do Komisji oraz Zespołów KRD,
dlatego tym bardziej cieszymy się, że już teraz
możemy przedstawić Wam nowych członków:

dr Anna Goławska – Podsekretarz Stanu 

prof. dr hab. Andrzej Rychard – dyrektor
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN;
prof. dr hab. Michał Zasada -
Wiceprzewodniczący KRASP.

27 lutego 2021 r. odbyło się Pierwsze Otwarte
Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów! Jeszcze raz serdecznie
dziękujemy za Waszą liczną, choć zdalną
obecność. Mamy nadzieję, że następnym
razem spotkamy się w jeszcze większym
gronie. Podczas posiedzenia odbyły się trzy
panele główne oraz panel branżowy.
1. Bieżące ograniczenia pracy doktorantów
oraz całej wspólnoty akademickiej wynikające
z pandemii COVID – 19; Ekspertami panelu
byli:

      w Ministerstwie Zdrowia;

Iwona Kielian – Kierownik Działu Rozwoju,
Innowacji i Upowszechniania Grupa Azoty
S.A.;
Piotr Koza – Airbus Polska S.A.;
prof. dr hab. - Zbigniew Marciniak –
Przewodniczący RGNiSW.

2. Doktoraty wdrożeniowe – szansa na współ-
pracę z biznesem; Ekspertami panelu byli:

mgr Wojciech Kiełbasiński – Rzecznik Praw
Doktoranta.

3. Centrum Wsparcia Doktoranta – wizja
wspólnego rozwiązywania problemów
prawnych; Ekspertem panelu był:

4. Sesja branżowa – wewnętrzne obrady
prowadzone przez porozumienia:
Przedstawiciele porozumień branżowych
zostali przydzieleni do jednego z sześciu
wirtualnych pokojów, w których odbywały się
obrady. Sesja ta stanowiła przyczynek do
zapoznania się z ofertą porozumień bran-
żowych. Ponadto, podczas obrad podjęto
dyskusję na temat realizacji projektu organi-
zowanego we współpracy z KRD. 
Po zakończeniu obrad wewnętrznych nastą-
piło publiczne podsumowanie, po którym ofi-
cjalnie zakończono I OPZ.
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Pierwsze Otwarte Posiedzenie
Zarządu KRD w kadencji 2021

https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/pelnomocnicy-zarzadu/
https://krd.edu.pl/o-nas/komisje-i-pelnomocnicy/komisja-prawna/
https://krd.edu.pl/o-nas/komisje-i-pelnomocnicy/komisja-ds-public-relations/
https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/o-rzeczniku-praw-doktoranta/


18 lutego 2021 r. odbyło się II posiedzenie
Rady Konsultacyjnej. Podczas spotkania zos-
tały poruszone bieżące kwestie dotyczące
przygotowania Otwartego Posiedzenia
Zarządu. Przedstawiono także sylwetki osób
powołanych na stanowiska Rzecznika Praw
Doktoranta, Pełnomocników KRD oraz nowych
członków Komisji i Zespołów. Rozmowy doty-
czyły także przygotowania oraz promocji
Work & Science Forum. Ponadto, podczas
posiedzenia poruszono problematykę nierów-
ności, wskazując przykładowe płaszczyzny
mogące być podstawą do wskazanych nadużyć 

Już niebawem w naszych mediach
społecznościowych będzie się działo! 
Rozpoczynamy realizację czterech projektów.

Strategia Rzeczpospolitej Polskiej 
     na rzecz Młodego Pokolenia
25 lutego 2021 r. mieliśmy możliwość wzięcia
udziału w pierwszych Konsultacjach Strategii
RP na Rzecz Młodego Pokolenia
organizowanych przez Pełnomocnika Rządu
ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka we
współpracy z Radą Dialogu z Młodym
Pokoleniem. Jednocześnie z radością
informujemy, iż Rada Dialogu z Młodym
Pokoleniem wybrała mgra inż. Jakuba
Szczepkowskiego do Zespołu monitorującego
program Gwarancje dla młodzieży.

W lutym została sporządzona opinia prawna
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości
kształcenia w szkole doktorskiej. Przepisy
wskazanego rozporządzenia regulują dwie
grupy zagadnień. Dotyczą one
uszczegółowienia ogólnych kryteriów
ewaluacji, określonych w ustawie.
Rozporządzenie określa również sposób
przeprowadzenia ewaluacji. Opinia została
sporządzona po zasięgnięciu opinii i uwzglę-
dnieniu zdania środowiska doktorantów.

Seminarium KRASP
26 lutego 2021 r. Przewodniczący Zarządu
KRD wziął udział w seminarium
organizowanym przez KRASP w porozumieniu
z Uniwersytetem SWPS na temat
funkcjonowania ustawowych i poza-
ustawowych rozwiązań służących wzmac-
nianiu wolności akademickiej oraz odpowie-
dzialności nauczycieli akademickich. Semi-
narium rozpoczął wykład prof. dr hab. Jerzego
Woźnickiego oraz prof. dr hab. Ewy
Łętowskiej prezentujący instytucjonalno -
prawny kontekst tematu konferencji.
Następnie dyskusja odbywała się na panelach
tematycznych, które służyły wymianie
dobrych praktyk. Nagrania ze spotkania
możecie znaleźć w tym miejscu (klik).
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Spotkanie Rady Konsultacyjnej

Działania prawne na rzecz
środowiska doktorantów

Aktywność w mediach
społecznościowych

 

Spotkania z otoczeniem
społeczno – gospodarczym

tj. nierówności w obrębie dwóch trybów
kształcenia, a także nierówności w aspekcie
doktorantów zagranicznych oraz doktorantów
z niepełnosprawnościami.

Weekend z Samorządem - chcemy poznać
Was bliżej, dlatego w tym projekcie
będziemy zachęcać Was do podzielenia się
Waszymi samorządowymi sukcesami!
Ask me anything – trzeci projekt będzie
umożliwiał zadawanie pytań poszczegól-
nym członkom Zarządu oraz pełnomoc-
nikom KRD. Jeżeli macie jakieś wątpliwości
dotyczące spraw doktoranckich -
odpowiemy!

NCN Winners - chcemy pro-
mować Wasze badania! Jeżeli
jesteście laureatami finansowania 
w projekcie Preludium NCN - podzielcie się
Waszym sukcesem z całą społecznością
doktorancką!

#doktorat
odkuchni

#Doktorat od kuchni - ostatni projekt ma
charakter bardzo personalny, tym
razem będziemy zapraszać Was do
dzielenia się Waszymi pasjami
oraz Waszą codziennością.

https://www.facebook.com/PiotrMazurekWarszawa/photos/a.2159735264265115/2842050382700263/
https://www.youtube.com/channel/UCIqFZl2iJpTjFwtDIIwvjEw
https://www.facebook.com/KRDedupl/photos/a.121639427908903/5092467110826085/
https://www.instagram.com/krdedupl/channel/
https://www.instagram.com/krdedupl/channel/
https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/?fbclid=IwAR1UObddcyTzOa4ulLGJ20VDqhaKuqtaKFo5FIYBxNP9Q4gNw_t4zh17xpg
https://www.instagram.com/p/CL-DG1mnCET/
https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/?fbclid=IwAR1UObddcyTzOa4ulLGJ20VDqhaKuqtaKFo5FIYBxNP9Q4gNw_t4zh17xpg
https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/?fbclid=IwAR1UObddcyTzOa4ulLGJ20VDqhaKuqtaKFo5FIYBxNP9Q4gNw_t4zh17xpg
https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/?fbclid=IwAR1UObddcyTzOa4ulLGJ20VDqhaKuqtaKFo5FIYBxNP9Q4gNw_t4zh17xpg


II Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD
Nie możemy doczekać się kolejnego spot-
kania, dlatego już teraz zapraszamy Was na II
OPZ, który odbędzie się 24 kwietnia 2021 r.
Niebawem przedstawimy więcej szczegółów!

Work & Science Forum
Jeśli szukacie nowych
wyzwań i możliwości roz-
woju, a dodatkowo znacie się na promocji,
mediach  społecznościowych lub organizacji
eventów zapraszamy Was do dołączenia do 
 naszej nowej inicjatywy - ogólnopolskich
targów pracy dla doktorantek i doktorantów. 
Work & Science Forum absolutnie nie może
odbyć się bez Was, dlatego zapraszamy do
naszych zespołów organizacyjnych! Szukamy
ochotników do Zespołu ds. Promocji,
Programu Targów oraz logistyki & IT.
Zapraszamy do aplikowania poprzez
formularz zgłoszeniowy (klik).

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie naszej lutowej
przeglądówki i już teraz zapraszamy Was do lektury wydania marcowego.

Zachęcamy Was także do obserwowania naszych kanałów społecznościowych,
abyście byli na bieżąco z wszystkimi najświeższymi informacjami:
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Zostańcie z Nami!
Poznaliście już naszą bieżącą, najistotniejszą
aktywność, ale to nie koniec! W tym miejscu
chcemy przedstawić Wam najbliższe
działania.

Polecane wydarzenia

Szkolenie z obsługi MS Teams
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w szkoleniu dotyczącym funkcji oraz
narzędzi wykorzystywanych w aplikacji
Microsoft Teams. Szkolenie odbędzie się 24
marca 2021 r. o godzinie 17:00. Link do
zapisów.

9th European Young Engineers
Conference 19-21 kwietnia 2021

II Pomorskie Studenckie Sympozjum
Chemiczne 20-21 marca 2021

Konkurs fotograficzny Nenckiego dla
doktorantów

Konferencja kierowana
jest do studentów oraz
doktorantów związanych
z dziedziną inżynierii
chemicznej i procesowej
oraz z dziedzinami
pokrewnymi, takimi jak: 
inżynieria biomedyczna, bioprocesowa,
materiałowa, ochrona środowiska,
nanotechnologie i nanomateriały

W ramach Pomor-
skiego Studenckiego
Sympozjum Chemicz-
nego studenci, dokto-
ranci i młodzi naukow-
cy mogą przedstawić
wyniki swoich badań,
bądź przedstawić pro-
blem z zakresu tema-

„Od Nauki Do Sztuki: Mikroskopijny
Świat”. W konkursie mogą brać udział
doktoranci (osoby prowadzące rozprawy
doktorskie) polskich uczelni i instytutów
PAN.

tów popularno-naukowych.

http://facebook.com/KRDedupl
http://instagram.com/krdedupl
http://krd.edu.pl/
https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?fbclid=IwAR3XanZ3L2WhYGYCjhp6o91NnwTY2L913zB1NErB0VRV3BXfJ5pqXT135sU
https://www.instagram.com/p/CMSLM6Znl5W/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NReZsthQyG6QGB-Rnq8nhNJ8C5lAIVrrxJo2z9Uw3jJAaQ/viewform?fbclid=IwAR0FA4i3HGLjXCMF89egFJ47WgQMhSc_fF1euqJCT1_Z2ETvMDj1o6shhpw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NReZsthQyG6QGB-Rnq8nhNJ8C5lAIVrrxJo2z9Uw3jJAaQ/viewform?fbclid=IwAR0FA4i3HGLjXCMF89egFJ47WgQMhSc_fF1euqJCT1_Z2ETvMDj1o6shhpw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9NReZsthQyG6QGB-Rnq8nhNJ8C5lAIVrrxJo2z9Uw3jJAaQ/viewform?fbclid=IwAR0FA4i3HGLjXCMF89egFJ47WgQMhSc_fF1euqJCT1_Z2ETvMDj1o6shhpw
https://stowarzyszeniebsch.wixsite.com/iipssch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddi_kTY1jbiEk29fB5OHy9r35zarVNXn1DAyhpKRcfnKJ-pQ/viewform
https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?fbclid=IwAR3XanZ3L2WhYGYCjhp6o91NnwTY2L913zB1NErB0VRV3BXfJ5pqXT135sU
https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?fbclid=IwAR3XanZ3L2WhYGYCjhp6o91NnwTY2L913zB1NErB0VRV3BXfJ5pqXT135sU
https://stowarzyszeniebsch.wixsite.com/iipssch
https://stowarzyszeniebsch.wixsite.com/iipssch
https://nenckifoundation.eu/from_science_to_art/?fbclid=IwAR3CQrWcFbDSMK0NwqpHncbwJGZsJnNqSR3vldP7mUaymhgmQcHEVixr6iA

